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reflexoS pandêmicoS na 
gig economy: informalidade

e vulnerabilidade daS relaçõeS 
de trabalho no braSil

caio José aRRuda amaRante de oliveiRa1

iaRa beatRiz batista oliveiRa2

RESUMO: O processo de globalização provocou a flexibilização das 
relações de trabalho. Assim, quanto mais o tempo passa, mais a sociedade 
cria modelos de prestação de serviços que desvalorizam a atividade laboral 
humana. No Brasil, o trabalho informal já é uma (assustadora) realidade, 
que promove a instabilidade dos trabalhadores e de todos os seus depend-
entes. Desse modo, a pari passu surge os empregados da Gig Economy, e 
assim, posterior ao processo de flexibilização e informalização dos direitos 
trabalhistas, estes obreiros, intermediados por um aplicativo tecnológico, 
submetem-se a horas exaustivas de trabalho, também desassistidos dos 
direitos laborais. A realidade vertiginosa das relações de trabalho, nesse 
sentido, provoca um cenário de instabilidade sob aqueles que dependem 
da economia gig para a sua subsistência e a dos seus pares. Com efeito, a 
discussão é intensificada em meio à pandemia da COVID-19, que assola o 
Brasil desde meados de março, produzindo, dia após dia, efeitos escalona-
dos e irremediáveis na economia e no terreno do direito do trabalho. Nes-
sa perspectiva, abrigado pelo método dedutivo, discutir-se-ão os reflexos 
da pandemia na vida dos trabalhadores informais da Gig Economy, e a 
vulnerabilidade destes profissionais ante o caos causado pela disseminação 
do vírus. Ademais, sustentado pelo método histórico, se discutirá o pro-
cesso de globalização e as suas implicações nas relações laborais, tornan-

1Bacharelando em Direito na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Bolsista de Iniciação Científica da Universidade 
Estadual da Paraíba, PIBIC/UEPB/CNPq. Email: caioarruda31@gmail.com.

2Bacharelanda em Direito na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Extensionista Voluntária do Programa de 
Extensão da Universidade Estadual da Paraíba e Monitora da Disciplina de Direito Civil I, PROEX/UEPB. Email: iarabea-
triz590@gmail.com.
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do líquida a taxonomia jurídica destas. Por fim, em conformidade com o 
método explicativo, indagar-se-á a possibilidade de uma ressignificação da 
subordinação jurídica no meio ambiente do trabalho, no intuito de satis-
fazer integralmente os direitos fundamentais dos trabalhadores.

Palavras-chave: Gig Economy. Globalização. Trabalho Informal. 
COVID-19.

Introdução 

A Gig Economy pode ser definida como o reflexo fundamental da flex-
ibilização do mercado de trabalho diante da Era Digital. Assim, ante a 
crise atual na geração de empregos e ao processo de globalização e de liq-
uidez das relações de trabalho, os membros da Economia Gig abdicam da 
estabilidade do mercado formal para gerirem suas vidas profissionais por 
meio de um aplicativo – tais como Uber, Ifood, Rappi etc.

Nessa perspectiva, com a pandemia do Coronavírus, reflexos estão sen-
do vislumbrados no mundo do direito trabalhista no Brasil. Desse modo, 
a situação de calamidade pública e a priorização pelo mercado financeiro 
aparenta ser justificativa suficiente para mitigação dos custos sociais que os 
direitos laborais oferecem aos organismos públicos e privados. Assim, me-
didas paliativas estão sendo tomadas para reparação dos lucros cessantes 
do empregador, sob o slogan de “preservação do emprego”. 

Se a situação se encontra dramática para os trabalhadores com vínculo 
empregatício formal, a fortiori ratione são mais afetados os empregados 
informais, ainda mais vulneráveis na crise pandêmica hodierna. Todavia, 
ainda que não preencham todos os requisitos da constituição do vínculo 
empregatício, aos obreiros informais da Gig Economy também são garan-
tidos direitos básicos, inerentes ao trabalhador no sentido lato, e sobretu-
do, à condição humana.

Torna ainda mais preponderante, então, a essa altura, a incumbência 
do Ministério Público do Trabalho – MPT de fiscalizar as condições de 
salubridade do meio ambiente laboral dos empregados inseridos na reali-
dade da prestação líquida de serviços laborais. Não à toa, é preciso que se 
destaque também, que os direitos fundamentais elencados na Constituição 
Federal Brasileira não estão somente restritos ao trabalhador formal, ao 
contrário, irradiam erga omnes a todas as relações de trabalho. 
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Isto posto, quanto ao método de abordagem, será adotado o deduti-
vo, no intuito de que, elencadas as premissas da globalização e das novas 
modalidades de trabalho, se possa discutir sobre um novo significado – 
mais abrangente - para o requisito da subordinação do vínculo empre-
gatício. Esta nova conceituação estaria amparada pelo princípio da ve-
dação ao retrocesso social ante os efeitos prospectivos no nicho do direito 
do trabalho, e mormente dentro do cenário temporário de pandemia da 
COVID-19.

Quanto aos métodos de procedimento, adotar-se-á o método explicativo, 
delineando os impactos da pandemia no trabalho informal do Brasil, espe-
cialmente sobre os integrantes da Economia Gig. Ademais, observar-se-á a 
fenomenologia da liquidez das relações de trabalho com o advento da Era 
Digital, questionando-se os aspectos negativos da globalização econômica 
na promoção da precarização “gourmet” das relações de trabalho e o sur-
gimento da Gig Economy, bem como suas implicações no direito laboral. 

2. A globAlIzAção e o surgImento dA  
 economIA gIg: o processo de lIquIdez  
 dAs relAções de trAbAlho

As relações de trabalho durante muito tempo refletiram a negação às 
condições dignas de desenvolvimento das atividades laborais. Ambientes 
insalubres, jornadas de trabalho exaustivas, remunerações aquém do tra-
balho exercido, entre outros, foram as realidades clarividentes por séculos, 
sem que ao trabalhador se garantissem direitos básicos e fundamentais, e 
nem mesmo, se oferecessem os instrumentos de responsabilização pelos 
danos causados aos direitos da personalidade do trabalhador. 

A situação somente começara a mudar então com o reconhecimento 
dos direitos sociais e com a manifestação da dignidade da pessoa humana 
como centro axiológico do ordenamento jurídico e constitucional. Por-
menorizando a importância da CRFB/88 na constitucionalização do di-
reito ao labor, Sarlet (2008, p. 05) afirma que:

A relevância da constitucionalização dos direitos dos trabalhadores 
e a sua inserção no título dos direitos fundamentais apresenta uma 
dimensão material e uma dimensão formal, pois traduz a importân-
cia do trabalho para uma existência digna e assegura um conjunto 
de direitos e garantias específicos, voltados à tutela e promoção das 
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pessoas nas relações trabalhistas, a vinculação dos poderes constituí-
dos, em especial do legislador, que não está autorizado a suprimir 
tais direitos do texto constitucional, sendo, a teor do art. 5º, parágr-
afo 1º, obrigado a reconhecer, também em relação aos direitos dos 
trabalhadores, aplicabilidade direta (SARLET, 2008, p. 05).

Com efeito, a garantia outorgada aos trabalhadores não se dá de ma-
neira equânime, visto que para a constituição do vínculo empregatício, isto 
é, a formalização do contrato de trabalho, é necessário que o trabalhador 
preencha um rol de quesitos, transparecidos pelo Art. 3º da CLT. Assim, o 
dispositivo preconiza que “considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependên-
cia deste e mediante salário” (BRASIL, 1943).

Em que pese todas as garantias historicamente conquistadas, os tra-
balhadores informais são aqueles que não satisfazem o “tipo” transposto 
no artigo supramencionado. Assim sendo, Nascimento (2011, p. 69) diz 
que o trabalho informal está em constante exponenciação com o advento 
da robótica e da informática, aludindo que:

São grandes as transformações no mundo das relações de trabalho. 
A conjuntura internacional mostra uma sociedade exposta a sérios 
problemas que atingiram em escala mundial os sistemas econômicos 
capitalistas. Os empregos diminuíram, cresceram outras formas de 
trabalho sem vínculo de emprego, as empresas passaram a produzir 
mais com pouca mão de obra, a informática e a robótica trouxeram 
produtividade crescente e trabalho decrescente (NASCIMENTO, 
2011, p. 69).

Dessa maneira, o processo de globalização econômica trouxe reflexos 
escalonados em todos os âmbitos da sociedade. O direito do trabalho, por-
tanto, não ficaria isento destes efeitos, e assim, a “modernidade líquida” 
vem semeando – e por vezes, até já colhendo – as mudanças naturais que 
a Era Digital exige. 

Nesse sentido, Singer (1997, p. 14) afirma que “a globalização é um 
processo de reorganização da divisão internacional do trabalho, acionado 
em parte pelas diferenças de produtividade e de custo de produção entre 
países.”

No entanto, é necessário que se tenha um olhar cético quanto à fenom-
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enologia da globalização, na medida em que, em análise apurada, a glo-
balização reflete a exteriorização de uma cultura local. Ciente desta con-
statação, e crítico dos efeitos do mundo globalizado, Santos (1997, p. 14) 
aduz:

As implicações mais importantes desta definição são as seguintes. 
Em primeiro lugar, perante as condições do sistema-mundo ociden-
tal não existe globalização genuína; aquilo que chamamos de glo-
balização é sempre a globalização bem sucedida de determinado 
localismo. Por outras palavras, não existe condição global para a 
qual não consigamos encontrar uma raiz local, uma imersão cultur-
al específica (SANTOS, 1997. p. 14).

Outrossim, a liquidez da modernidade apontada por Bauman, em 
Modernidade Líquida (2001), pode ser vislumbrada na precarização das 
relações de trabalho. Desta forma, o autor encara uma nova concepção 
do trabalho na contemporaneidade, estabelecendo a ruptura da modern-
idade sólida:

Talvez o termo “remendar” capte melhor a nova natureza do tra-
balho separado do grande projeto de missão universalmente par-
tilhada da humanidade e do não menos grandioso projeto de uma 
vocação para toda a vida. Despido de seus adereços escatológicos e 
arrancando de suas raízes metafísicas, o trabalho perdeu a centrali-
dade que se lhe atribuía na galáxia dos valores dominantes na era da 
modernidade sólida e do capitalismo pesado. O trabalho não pode 
mais oferecer o eixo seguro em torno do qual envolver e fixar auto-
definições, identidades e projetos de vida. Nem pode ser concebido 
com facilidade como fundamento ético da sociedade, ou como eixo 
ético da vida individual (BAUMAN, 2001, p. 160).

Destarte, a velocidade com que a sociedade vem se transformando ex-
ige cada vez mais a produtividade do trabalhador. Assim, a flexibilidade 
das relações sociais tem trazido mais rentabilidade para o mercado finan-
ceiro, promovido, também, pelos meios de comunicação em massa. Es-
timula-se, então, relações de trabalho que diminuam o sinalagma obriga-
cional entre empregado e empregador. Assim, a ideia é vendida ao obreiro 
como se a este fossem cedidas mais liberdade e uma espécie de “satisfação 
instantânea”. O autor, no entanto, enfatiza:

[...] “Flexibilidade” é o slogan do dia, e quando aplicado ao mer-
cado de trabalho augura um fim do “emprego como o conhece-
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mos” anunciando em seu lugar o advento do trabalho por contratos 
de curto prazo, ou sem contratos, posições sem cobertura previ-
denciária, mas com cláusulas “até nova ordem.” A vida do trabalho 
está saturada de incertezas. (BAUMAN, 2001, p. 169). 

É nesse ínterim que surge o fenômeno da Uberização, ou as plata-
formas da Gig Economy. Isto é, um novo modelo organizacional, que se 
instalou de maneira generalizada em todo o mundo (ABÍLIO, 2017), ou 
ainda, um trabalho “colaborativo”, que ilude os trabalhadores e os retira a 
possibilidade de configurarem em um vínculo empregatício (SLEE, 2017).

Nesse sentido, os termos destacados acima são símiles com o conceito 
da “economia colaborativa” ou collaborative economy, bem como com: 
“Economia de compartilhamento”; “consumo colaborativo” (collabora-
tive consuption); “economia sob demanda” (on-demand economy); e in-
clusive, “economia de igual para igual” (peer-to-peer economy). 

O imbróglio que se instaura é que as plataformas estão cada vez mais 
angariando os trabalhadores informais, deixando o direito do trabalho 
sem o objeto de tutela primordial: A relação de emprego. É importante 
ressaltar que as bases históricas do direito do trabalho no Brasil são em-
inentemente objetivistas, ou seja, “considera-se o objeto, a matéria disci-
plinada pelo direito do trabalho e não as pessoas que figuram nas relações 
jurídicas que pertencem ao seu âmbito” (NASCIMENTO, 2011, p. 292).

Por essa razão, o trabalho precário vem diminuindo o nicho das relações 
de emprego. Ilustrando a situação que perdura hodiernamente, Polanyi 
(1944) descreveu um conflito de “duplo movimento” na sociedade indus-
trial dos séculos XIX e XX. Desse modo, enquanto o liberalismo econôm-
ico apontava – e aponta ainda hoje - para a flexibilidade das relações de 
trabalho, os movimentos de proteção social, por sua vez, aguçavam para a 
imprescindibilidade da saúde e da segurança no âmbito laboral. 

Enfim, no contexto atual em que estão inseridas as relações de trabalho 
informal da Economia Gig no Brasil, a Organização Mundial da Saúde e 
o Fundo Monetário Internacional já vêm indicando a preocupação com 
os impactos da pandemia nos trabalhadores da informalidade. Sob essa 
perspectiva, Ghebreyesus e Georgieva (2020) registram:

In countries with large informal economies families depend on daily 
wages to survive. Highly congested urban slums make social distanc-
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ing impossible [...] As we all work together, with little time and finite 
resources, it is essential that we focus on the right priorities to save 
lives and livelihoods. Our joint appeal is that in one of  humanity’s 
darkest hours, leaders must step up right now for people living in 
emerging markets3 (GHEBREYESUS; GEORGIEVA, 2020).

Em conclusão, a Organização Internacional do Trabalho - OIT in-
formou que os países em que a economia informal é predominante são 
os que mais sofrem economicamente, consequência das medidas de con-
finamento aplicadas. Destacou-se que, nestes países, a estratégia deve ser 
múltipla, combinando as diferentes linhas de ação, como o trabalho e a 
saúde (ONU, 2020).

2.1. ImpActos dA pAndemIA de covId-19  
   e o trAbAlho InformAl no brAsIl

O surgimento da COVID-19 e a rapidez de sua propagação trouxeram 
impactos inimagináveis nos países assolados pela doença. Assim, o vírus 
se manifestou inicialmente na cidade de Wuhan, na China, tendo o seu 
primeiro caso registrado no mês de dezembro de 2019. De lá até aqui, 
mudou-se de maneira significativa a vida de todas as populações, em todo 
o mundo.

Até o presente momento - isto é, maio de 2020 -, no Brasil, a COV-
ID-19 já infectou centenas de milhares de pessoas, levando a óbito dezenas 
de milhares. Rastros de um vírus mortal, que em um dos seus sintomas 
compromete as atividades pulmonares do infectado. Como sua prop-
agação ocorre quando se inala pequenas gotas expelidas pela fala, pela 
tosse ou pelo espirro da pessoa contaminada, e também, até então não 
foi desenvolvida uma vacina contra a doença, a estratégia mais eficiente 
segundo a OMS é o isolamento social. 

Logo, é clarividente que a doença certamente provocará consequên-
cias significativas em todos os âmbitos da sociedade, especialmente, no 
setor econômico e no Direito Trabalhista. Para a diminuição da aglomer-
ação, no cenário laboral, nos casos em que existe a possibilidade, muitos 

3“Em países em que a economia informal é grande, as famílias dependem da renda diária para sobreviver. Nos bairros 
mais pobres e densamente povoados, o distanciamento social é impossível [...] O tempo é curto, e os recursos, escassos. Por isso, 
é necessário trabalhar juntos e nos concentrarmos nas prioridades certas para salvar vidas e economias. Nosso apelo conjunto 
é para que, num dos momentos mais sombrios da humanidade, os líderes dos países emergentes façam o que for preciso para 
proteger seus cidadãos (Tradução nossa)”.
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empregadores colocaram seus empregados em regime de home office (tele-
trabalho). Garcia (2018, p. 208) define a modalidade de trabalho em voga:

(...) o teletrabalho é uma modalidade de trabalho a distância, típi-
ca dos tempos modernos, em que o avanço da tecnologia permite 
o labor fora do estabelecimento do empregador (normalmente na 
própria residência do empregado), embora mantendo o contato 
com este por meio de recursos eletrônicos e de informática, princi-
palmente o computador e a internet (GARCIA, 2018, p. 208)

Em contrapartida, em abril deste ano, foi publicada a Medida Provisória 
n° 936/2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda para enfrentamento ao estado de calamidade que 
decorre da pandemia, tendo como objetivos: Preservar o emprego e a ren-
da; garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e reduz-
ir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade 
pública e de emergência de saúde pública (BRASIL, 2020). 

Nesse sentido, as medidas do referido programa são: I - o pagamento 
de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda; II - a 
redução proporcional de jornada de trabalho e de salários; e III - a sus-
pensão temporária do contrato de trabalho (BRASIL, 2020). 

Todas estas medidas supramencionadas são implementadas por meio 
do acordo individual ou de negociação coletiva com os empregados, desde 
que estes recebam salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 ou, aos porta-
dores de diploma de nível superior e que recebam salário mensal igual ou 
superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social. 

É válido mencionar que, em sentido diverso, as disposições não se apli-
cam para servidores públicos nem para empregados de Organismos In-
ternacionais.  Mais adiante, os empregadores poderão igualmente realizar 
um acordo com os trabalhadores no que tange à diminuição da jornada 
de trabalho. Assim, relaciona-se também a redução dos salários para fins 
de suspensão temporária do contrato de trabalho.

Desse modo, no prazo de 10 (dez) dias após a celebração do acordo, 
o empregador deverá informar ao Ministério da Economia qual foi a me-
dida que se tomou, ou seja, nestes casos, o benefício será custeado com os 
recursos da União. Entrementes, se não houver a comunicação devida, 
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o empregador continuará responsável pelo pagamento da remuneração 
salarial integral do obreiro.

Dessarte, o Benefício Emergencial será pago ao empregado independ-
entemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo; do tempo de 
vínculo empregatício; e do número de salários recebidos.  

Não obstante, a referida Medida Provisória trata da suspensão tem-
porária do contrato de trabalho, oferecendo também a possibilidade das 
empresas suspenderem os vínculos empregatícios dos seus funcionários 
por até 60 dias. Assim, podem ser fracionados em dois períodos de até 30 
dias, também tendo em vista que as atividades comerciais foram brusca-
mente restringidas em virtude da restrição de circulação.

Outrossim, as empresas vitimadas pelo fechamento do comércio 
poderão suspender o contrato de trabalho de seus funcionários na in-
tenção de que os seus gastos sejam minimizados. Porém, é válido enfa-
tizar que para que isso aconteça o empregador necessita formalizar um 
acordo escrito com o seu empregado, nos termos do art. 8° da MP nº 
936. Segue-se aqui, então, o mesmo trâmite sobre a exigência de comuni-
cação ao Ministério da Economia, semelhante ao Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda (BRASIL, 2020). 

Por último, existe a possibilidade da redução da jornada de trabalho 
e dos salários por até 90 dias. Para que essa possibilidade ocorra, existem 
certos requisitos, tais como: O valor do salário-hora de trabalho deve ser 
preservado; deve ser feito um acordo individual escrito entre o patrão e 
o empregado, que será encaminhado ao trabalhador com antecedência 
de, no mínimo, 02 dias corridos; e a redução da jornada de trabalho e de 
salário só pode ser feita em percentuais determinados: 25%, 50% ou 70%. 

A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabele-
cidos dentro do prazo de dois dias corridos, contados a partir: Da cessação 
do estado de calamidade pública; da data estabelecida no acordo individ-
ual como termo de encerramento do período; da data de comunicação do 
empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar 
o fim do período de redução pactuado. 

Sob essa perspectiva, em abril, o Supremo Tribunal Federal, em julga-
mento realizado por videoconferência manteve a eficácia da referida me-
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dida provisória. A Corte argumentou que, em razão do momento excep-
cional que o país vive, a previsão do acordo é razoável, pois garante uma 
renda mínima ao trabalhador, preservando ainda a validade do contrato 
de trabalho ao fim da crise. 

Sem embargo, diante do atual contexto mundial, é nítido que os tra-
balhadores mais afetados com a crise são os informais, ou seja, os que 
não possuem nenhum vínculo empregatício. Em conformidade, a Organ-
ização Internacional do Trabalho – OIT publicou um relatório acerca dos 
impactos da pandemia na informalidade:

The COVID-19 crisis has once again laid bare the vulnerabilities 
of  the millions who earn a livelihood in the informal economy, and 
serves as a reminder of  the crucial need to make the transition from 
the informal to the formal economy a priority area in national pol-
icies4 (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION, 2020).

Portanto, como já foi apontado, para constituir uma relação de empre-
go, é estritamente necessária a satisfação dos requisitos dos Arts. 2° e 3° 
da CLT, como: Ser pessoa física; prestar serviços com subordinação, sendo 
essa subordinação jurídica - não eventual; receber uma contraprestação, 
isto é, o salário (BRASIL, 1943). 

Ademais, no caso dos trabalhadores informais da gig economy, o en-
tendimento majoritário argumenta que não existe a subordinação jurídica, 
haja vista que o empregado sob essa condição não tem qualquer contrato 
formal de natureza trabalhista. Nada obstante, segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no presente ano (2020), o Brasil 
possui 38 milhões de trabalhadores informais. 

Diante desse cenário alarmante trazido pela globalização, foi instituí-
da a Lei 13.982/2020, que trata do auxílio emergencial. Este estabelece 
o benefício financeiro no valor de R$ 600,00 por mês, que será pago pela 
União aos trabalhadores informais, autônomos, desempregados e micro-
empreendedores individuais (MEI). 

Inicialmente, pelo prazo de 03 meses, o auxílio tem o propósito de aju-

4“A crise do COVID-19 tornou manifesta, mais uma vez, as vulnerabilidades das milhões de pessoas que ganham a vida 
com a economia informal, e serve para alertar a necessidade crucial de priorizar as políticas nacionais de transição para a 
formalidade (Tradução nossa).”
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dar a manter a renda, tendo em vista que a pandemia trouxe uma grande 
crise, que culminou com a dificuldade do exercício pleno do direito social 
ao trabalho. O documento da OIT, acima explanado, ainda aponta para 
outra problemática, exposta a seguir:

The overwhelming majority of  workers in the informal economy 
have higher exposure to occupational health and safety risks, no ap-
propriate protection, and an increased likelihood that they will suffer 
from illness, accident or death. COVID-19 adds to these risks [...] 
If  they are unable to access health care, the virus will spread more 
widely, with fatal consequences5 (INTERNATION LABOUR OR-
GANIZATION, 2020).

Como transcrito acima, a Organização Internacional do Trabalho 
apontou para a segurança e a saúde no ambiente de trabalho dos obreiros 
informais. Conquanto, ainda que inexista vínculo empregatício, tais direi-
tos sociais, expressos na Constituição Brasileira de 1988, irradiam também 
sobre os empregados informais, cabendo ao Ministério Público do Tra-
balho fiscalizar a obediência das empresas às regras sanitárias no meio 
ambiente de trabalho, que refletem a proteção dos interesses difusos e co-
letivos. Definindo o meio ambiente laboral, Farias (2007, p. 35) sintetiza:

O meio ambiente de trabalho, considerado também uma extensão 
do conceito de meio ambiente artificial, é o conjunto de fatores que 
se relacionam às condições do ambiente laboral, como o local de 
trabalho, as ferramentas, as máquinas, os agentes químicos, as op-
erações, os processos e a relação entre o trabalhador e o meio físico 
e psicológico. A Constituição Federal de 1988 reconheceu que as 
condições de trabalho têm uma relação direta com a saúde, e, por-
tanto, com a qualidade de vida do trabalhador, inclusive porque é 
no trabalho que a maioria dos seres humanos passa grande parte da 
vida (FARIAS, 2007, p. 35).

Em sendo assim, ainda que não tenham contrato formalizado, a Digni-
dade da Pessoa Humana plasmada constitucionalmente torna-se baliza 
para o exercício da atividade empresarial. Desse modo, não cabe ao em-
pregador, suprimir ou mitigar os direitos trabalhistas historicamente con-
quistados. Estes, por sua vez, geram dever de respeito, proteção e pro-

5“A esmagadora maioria dos trabalhadores da economia informal estão mais expostos a riscos de segurança e de saúde 
no ambiente de trabalho, assim, falta proteção adequada, sendo estes trabalhadores mais propensos a se contagiar por doenças, 
sofrer acidentes ou morrer.  O COVID-19 aumentou esses riscos [...] se não podem receber a atenção médica adequada, o vírus 
se propaga mais facilmente, trazendo consequências nefastas (Tradução nossa).”
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moção, por serem direitos fundamentais positivados na CRFB/88.

3.  ressIgnIfIcAndo A subordInAção nA crIse: 
 o efeIto clIquet dIAnte do Advento  
 do trAbAlho 4.0

Com os impactos da pandemia do Coronavírus, foi visto anteriormente 
que o trabalho informal se tornou ainda mais precário, como reflexo do 
isolamento social. No entanto, alguns dos vínculos da Economia Gig serão 
recorrentemente levados à apreciação dos tribunais, haja vista que o tema 
do trabalho 4.0 ainda é recente, além disso, ganhou ainda mais destaque 
no cenário pandêmico atual.

Outrossim, despertam-se discussões acerca da possibilidade da inter-
pretação extensiva da subordinação, em prol do obreiro da Era da Inter-
net e das Tecnologias da Informação (TIC’s). Assim, Cassar (2014, p. 246) 
transcreve que “subordinação nada mais é que o dever de obediência ou o 
estado de dependência na conduta profissional”.

 Isto posto, em fevereiro de 2020, no Recurso de Revista nº 1000123-
89.2017.5.02.0038 julgado pela 5º Turma do Tribunal Superior do Tra-
balho, apontou-se que o reconhecimento do vínculo empregatício do 
trabalhador com a Uber violaria o Art. 3º da Consolidação das Leis Tra-
balhistas. Assim, entendeu o relator, ministro Breno Medeiros, que existe 
flexibilidade na prestação dos serviços pelo motorista. Essa foi, então, a 
primeira decisão acerca do tema. Divergindo do acórdão exarado pelo 
TST, Barbosa Júnior (2020) infere:

Sem adentrar no mérito da questão da existência ou não de con-
trato de emprego no particular, a demanda por proteção daque-
les trabalhadores mostra-se inconteste, se não pelo reconhecimento 
daquele, pela constatação da situação especial dos motoristas, a qual 
não se equivale plenamente à de um trabalhador autônomo, pois 
mais subordinado a ordens do outro contratante do que este, como 
reconhecido, em linhas gerais, pelo próprio acórdão citado [...] mui-
tos países reconheceram direitos mínimos dos motoristas do aplica-
tivo Uber, a exemplo da Inglaterra, que os considerou “workers”, 
obreiros cujos direitos laborais existem, porém, são mais tímidos do 
que os dos “employees” (BARBOSA JÚNIOR, 2020).

De toda sorte, é preciso conglobar os direitos fundamentais e o proces-
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so de globalização em conjunto com a literalidade da legislação. Do con-
trário, o ordenamento estaria interpretando uma realidade imutável, dis-
sociada da liquidez da Era Digital. Desse modo, Alves (2004, p. 78) indica 
que a subordinação atualmente é diluída, impondo, sempre que possível 
aos próprios trabalhadores, a responsabilidade da atividade desenvolvida.

Partindo desse pressuposto, alguns apontamentos são dados por Signes 
(2017) no sentido da interpretação da subordinação, em hermenêutica 
mais favorável ao trabalhador. Em primeiro plano, as plataformas da Gig 
Economy, em muitos casos, fornecem a formação e o treinamento para 
o seu uso mais produtivo. Além disso, exige-se também exclusividade do 
provedor de serviços.

Em segundo lugar, a plataforma transmite informações ou dados para 
o provedor de serviços, no intuito de aperfeiçoamento do seu trabalho. 
Por fim, o aplicativo escolhe ou limita o preço que o executor dos serviços 
pode receber e estabelece mecanismos de avaliação destes prestadores de 
serviços. 

Por sua vez, tais prerrogativas da plataforma, caracterizam na relação 
de trabalho – em interpretação pro operario - a presença do requisito da 
subordinação, ainda que por algoritmo, tornando premente a tutela do 
direito do trabalho aos gig workers - nomenclatura dada aos trabalhadores 
que utilizam as TIC’s. Assim, o jurista francês Alain Supiot (2000) de-
nunciou que “as novas tecnologias estão a criar formas novas de subordi-
nação.”

Ante a situação pandêmica das relações de labor, o reconhecimento e 
a inserção destes trabalhadores no universo da proteção do ordenamento 
jus-laboral reduziria os impactos do isolamento social na saúde financei-
ra dos trabalhadores informais, diminuindo, por conseguinte as desigual-
dades socioeconômicas latentes no Brasil. Em sentido convergente, Barros 
(2009, p. 606) aponta para a subordinação na seara das Tecnologias da 
Informação, aludindo que:

O desenvolvimento da informática, além de permitir maior agili-
dade, diminuição de custos, maior capacidade de armazenamento 
e outras praticidades, gerou uma explosão de informações, que re-
forçaram o controle do empregador sobre o empregado. As novas 
tecnologias facilitaram a obtenção de dados pessoais e profissionais, 
num contexto de concorrência acirrada no mercado nacional e in-
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ternacional (BARROS, 2009, p. 606).

Em que pese a decisão supracitada do TST, o acórdão não exaure as 
discussões sobre a matéria. Em continuidade, o rumo que as relações de 
trabalho estão tomando, aliadas às plataformas digitais, implicam a ressig-
nificação do conceito clássico da subordinação, caso contrário, as relações 
de emprego serão, à médio prazo, extintas. 

Ademais, a vulnerabilidade dos trabalhadores informais vinculados à 
Economia Gig, explicitada – ainda mais - durante o período de isolamen-
to causado pela pandemia, desvelam o alheamento do Estado em tutelar 
eficazmente o direito fundamental ao trabalho. A postura do Estado De-
mocrático de Direito, então, intrincada à CRFB/88, deve ser sempre no 
sentido de promoção, mas nunca de supressão dos direitos fundamentais. 
Canotilho (2003, p. 338-339), dessa forma, esclarece:

A “proibição de retrocesso social” nada pode fazer contra as re-
cessões e crises econômicas (reversibilidade fática), mas o princípio 
em análise limita a reversibilidade dos direitos adquiridos (ex.: se-
gurança social, subsídio de desemprego, prestações de saúde), em 
clara violação do princípio da proteção da confiança e da segurança 
dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, e do núcleo 
essencial da existência mínima inerente ao respeito pela dignidade 
da pessoa humana (CANOTILHO, 2003, p. 338-339).

Com origem na legislação francesa, o efeito cliquet ou a vedação ao 
retrocesso social, servindo de aparato hermenêutico do Art.3º da CLT, 
induziria ao reconhecimento tácito do vínculo empregatício as relações 
informais de trabalho intermediadas por TIC’s, haja vista que postura di-
versa resultaria na inadequada restrição ou no impedimento da eficácia do 
direito ao trabalho, ante os avanços tecnológicos que estão sendo tomados 
na esfera laboral (GOLDSCHMIDT, 2009, p. 105). 

Pode-se dizer, por fim, que a crise do Coronavírus trouxe a necessidade 
de rediscussão da matéria e firmamento de um entendimento a ser segui-
do pelos tribunais no Brasil. Ainda na década de setenta, a perspectiva 
de Ferrari (1977, p. 11), acerca da subordinação já previa a atenuação do 
conceito, no afã de torná-lo compatível com a liberdade e a dignidade da 
pessoa humana.
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consIderAções fInAIs  
 
Diante do exposto, percebe-se que, com a globalização e o alto índice 

de desemprego que assola o Brasil, as relações de trabalho foram paulat-
inamente se modificando, e muitos trabalhadores, então, se viram na imi-
nência de aderir ao mercado informal, trabalhando “por conta própria”, 
ou ainda se cadastrando nas plataformas onlines que intermediam a 
prestação dos serviços, tais como: A uber; o ifood; a rappi etc., assim, tor-
naram a ser os gig workers. 

Não obstante, com o advento da pandemia da COVID-19 no país, 
apresentou-se a imposição do isolamento social, visto como a medida mais 
recomendada pelos órgãos de saúde de competência regional e internac-
ional. Outrossim, a agência da Organização das Nações Unidas especial-
izada em saúde, a OMS, trouxe um relatório em que aponta que os obrei-
ros informais se viram obrigados a se manterem em casa, assim, limitados 
a poder realizar plenamente as suas atividades laborais. Em consequência, 
terminam ficando extremamente vulneráveis financeiramente, merecen-
do, nesse sentido, a devida atenção dos Estados.  

Em continuidade, é sabido que a CLT em seu Art. 3º dispõe sobre 
os requisitos necessários para constituição do vínculo empregatício, intro-
duzindo como um dos pressupostos, a subordinação jurídica que, por sua 
vez, é ausente no trabalho informal. Todavia, debates acalorados foram 
postos na doutrina trabalhista sobre a ótica da presença do requisito su-
pracitado nos trabalhadores da economia gig.  

Nessa esteira, é notável que os obreiros informais são os mais vul-
neráveis, já que não possuem nenhum tipo de registro, consequentemente, 
não são resguardados a priori pela previdência social. Contudo, ainda que 
a matéria acerca da Gig Economy seja relativamente recente, nos tribunais 
já é notório o exame de demandas acerca do reconhecimento do vínculo 
empregatício destes trabalhadores informais, sem que, no entanto, até en-
tão, exista um entendimento pacificado sobre o tema.  

Em prol dos direitos fundamentais dos trabalhadores, discute-se a res-
significação da subordinação jurídica imposta pela CLT como requisito 
para a constituição do contrato de trabalho. A proposta, desse modo, não 
se desvincula da realidade, haja vista a característica cultural do direito 
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e a necessidade deste instituto de se adaptar à realidade propiciada pela 
pós-modernidade.

Em sendo assim, se faz necessário perceber a importância do debate 
da questão supramencionada, especialmente diante do contexto em que 
se encontra os obreiros, vivenciando não apenas uma crise financeira, 
mormente sanitária e de exclusão de direitos. Nessa toada, o não recon-
hecimento do vínculo empregatício dos gig workers sugestionaria a deso-
bediência ao princípio da vedação do retrocesso social. 

Arrematando, a figura do Ministério Público do Trabalho torna-se 
primordial, não apenas tutelando os direitos fundamentais à saúde e à 
segurança no meio ambiente de trabalho dos empregados da economia 
gig, mas, de maneira ampla, provocando de maneira coercitiva nas em-
presas o respeito à Dignidade da Pessoa Humana de todo o universo dos 
trabalhadores informais do Brasil.    
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o papel do eStado na 
economia e naS relaçõeS 
de trabalho em tempoS 

de pandemia
eduaRdo da silva calixto6

RESUMO: Discorre sobre a intervenção do Estado em tempos da cri-
se econômica por conta do novo coronavírus e a necessidade de uma in-
tervenção por meio de políticas econômicas que valorizem o trabalho hu-
mano e enfatize os primados constitucionais da busca pelo pleno emprego. 
Para tanto, discorre como os Estados do mundo têm se portado diante da 
crise de saúde atual decorrente da COVID-19, aponta como a influência 
do modelo de Estado neoliberal, fundado em princípios econômicos de 
eficiência e racionalidade e, por meio de uma agenda de austeridade, pre-
cariza as relações de trabalho no Brasil por meio das agendas econômicas 
dos governos desde 2016. Explica as políticas emergenciais de combate à 
renda e ao desemprego utilizadas por meio do Estado brasileiro e promove 
uma reflexão acerca do que esperar sobre o futuro das atividades econômi-
cas, trabalhistas ante a atuação do Estado.

Palavras-chave: Novo coronavírus e a as relações de Trabalho; Inter-
venção do Estado; Crise e Desemprego. 

Introdução  

Ao longo dos séculos os modelos econômicos de Estado transformar-
am-se à medida que o homem expandiu suas necessidades e formas de at-
uação no domínio econômico. Nesse cerne se verifica como o Estado atua 
e participa nas relações privadas, nas liberdades individuais e nas relações 
com outros Estados.

6Mestrando em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina (UEL-PR). Especialista em Direito do Traba-
lho e Processo do Trabalho pela PUCPR. Professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. É advogado.
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Do modelo de Estado absolutista, que concentrava todos poderes na 
figura de seu monarca, com a posterior Revolução Francesa de 1789 e 
com a afirmação dos direitos políticos de cidadania e liberdade no cam-
po da concepção do homem livre e a proteção à autonomia da vontade, 
houve um novo paradigma nas relações entre os indivíduos e o Estado. 
Assim, surgia a concepção do Estado liberal e a doutrina do laissez-faire, 
concebendo ao Estado a atribuição de intervir o mínimo possível a fim de 
manter a acumulação de bens e capital da classe burguesa.

Contudo, a “mão invisível” do Estado, que entendia que os meios 
de desenvolvimento se concretizavam com uma ampla liberdade de seus 
agentes – confirmada através da Revolução Industrial (1840) - demonstrou 
ser insuficiente para atender as necessidades dos mais pobres e, principal-
mente, da classe trabalhadora, que ao longo dos anos viu a desigualdade 
e a concentração de renda aumentar em detrimento das novas formas de 
exploração da mão de obra e dos meios de produção.

A tradicional concepção do Estado Liberal e de seu prisma na defesa 
do livre mercado deu espaço para uma nova fase histórica, o Estado So-
cial de direito, mais tarde consagrado nos moldes do Estado de Bem-estar 
Social que, consubstanciado no Welfare State e no seus trente glorieuses, 
construiu um forte período de crescimento econômico e valorização dos 
direitos sociais na maioria dos países desenvolvidos do globo.

Contudo, com a crise deste modelo de Estado já no início dos anos 
1980, e com a crescente interconexão financeira do capital, somada ao 
fenômeno da globalização, as formas de atuação do Estado na economia 
e nas relações laborais abriram caminho para a caminhada de um modelo 
econômico de Estado pautado na austeridade econômica, na desoneração 
fiscal, na ausência de regulação dos mercados, na flexibilização de direi-
tos e privatizações. Tal modelo, conceituado e abordado como o Estado 
Neoliberal assentou-se nos pressupostos do liberalismo econômico e na 
necessidade das forças de mercado se promoverem para sustentar o desen-
volvimento capitalista. 

Desde o último quarto do século XX, o modelo econômico neoliberal 
ditou o processo de acumulação do capital no mundo, sobretudo na forma 
como as relações entre os Estados são influenciadas por agentes exter-
nos, caminhando para sua verdadeira crise de soberania, assim como nas 
relações de trabalho, que passaram a ser discutidas sob matrizes de gestão 
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econômica e financeira, deixando o principal agente dessa relação – o tra-
balhador - ser tratado como um custo operacional.

Em dezembro de 2019, uma inimaginável crise sanitária mundial es-
taria caminhando e com isso as relações entre o Estado, a economia, o 
Direito e todos seus participantes seriam afetadas. A pandemia do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) ou também denominado como COVID-19, 
trouxe um número assustador de adoecimentos e mortes pelo mundo por 
conta da sua alta taxa de transmissão, colocando em colapso as principais 
economias nacionais, tanto em aspectos sanitários, econômicos e políticos. 
O novo coronavírus não conhece fronteiras, não segrega classes sociais e 
políticas e já se espalhou pelo mundo demonstrando ser uma emergência 
global, sendo que em 24 de julho de 2020, segundo breves dados consulta-
dos, havia um total de 633.396 mortes pelo mundo. 

Em meio a tudo isso, o capitalismo se viu diante de uma nova crise 
econômica, com proporções maiores e mais catastróficas do que aquelas 
verificadas, por exemplo, na Grande Depressão de 1929 ou na Crise de 
2008, fazendo transparecer uma imediata parada nas atividades econômi-
cas com reflexos diretos aos trabalhadores e questionando se as teses neo-
liberais de austeridade e ausência de intervenção do Estado se sustentarão 
em meio a uma necessária intervenção do Estado nos processos produ-
tivos, seja na intenção de estabilizar, incentivar ou coordenar as atividades 
empresariais e o mundo dos negócios, e resguardar direitos mínimos como 
a saúde, o trabalho digno, a proteção, a livre iniciativa, entre outros.

Dentro desse ambiente de incertezas e de uma necessária discussão 
dos impactos do novo coronavírus nas relações laborais que o presente 
trabalho tem o escopo de apontar como o Estado, a economia e o direito, 
sobretudo o Direito do Trabalho, se relacionam para resguardar as ativ-
idades econômicas e, acima de tudo, socorrer os trabalhadores em um 
momento tão dramático como o atual.

 Para tanto, o capítulo será dividido em três partes necessárias, sen-
do a primeira voltada à discussão da atuação econômica do Estado nas 
relações empresariais e do trabalho, apontando a influência das diretrizes 
neoliberais nos primados da eficiência e economicidade dentro da ordem 
econômica. Inclusive destacará um panorama das medidas utilizadas pelos 
principais governos do mundo e como o Brasil age em meio a um ambi-
ente de instabilidade política e econômica a fim de atuar como redutor 
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de incertezas com o escopo de auxiliar a classe trabalhadora. No segundo 
momento, será demonstrada a fragilidade das medidas de amparo à renda 
e ao trabalho utilizadas pelo Estado brasileiro, e como o modelo neoliberal 
de atuação econômica já demonstrava enfraquecer as relações de trabalho 
bem antes da chegada deste nefasto vírus em terras brasileiras, para poder 
discorrer sobre a intervenção do Estado por meio de políticas e econômi-
cas necessárias em meio à crise das relações de trabalho.

Por fim, as considerações finais, objeto da terceira seção do trabalho, 
destacará a necessária intervenção de um Estado que proteja a classe tra-
balhadora, sobretudo a partir dos novos desafios econômicos que o Brasil 
vem presenciando.

1. A AtuAção econômIcA do estAdo bAseAdA  
 nA efIcIêncIA e A InfluêncIA do modelo  
 neolIberAl nAs relAções de trAbAlho

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
reconheceu o novo coronavírus como uma pandemia, e como estratégia 
de conter a proliferação da doença e incentivar os governos de cada país, o 
referido órgão orientou os Estados a trabalharem não apenas para conter 
uma parcela da população ou apenas casos específicos, mas sim de forma 
ampla e geral, a fim de identificar vários casos e isolar pessoas com a in-
tenção de evitar a proliferação da doença e de mais mortes.

Com isso, seguindo a orientação por parte da OMS, grande parte 
dos países do mundo passaram a adotar o isolamento total, suspenden-
do todas as atividades não essenciais e determinando que a população 
permanecesse em suas residências em regime de quarentena. À medida 
que os casos aumentam, sem a distinção de ricos e pobres, os países têm 
constantemente debatido os meios econômicos necessários para enfrentar 
a crise com medidas racionais e adequadas, tentando esquivar-se de inter-
esses políticos ou econômicos,  com a intenção de condicionar e garantir 
o maior número de vida a todos seus indivíduos (FARRAJOLI, 2020, s.p).

O Estado que nos modelos econômicos de austeridade é considerado 
como um enrosco ao livre mercado e ao desenvolvimento privado, inca-
paz de realizar condutas de “estabilizador”, “incentivador” e “coordena-
dor” dos processos produtivos no mundo dos negócios, conciliando de-
senvolvimento econômico e direitos fundamentais  e, por vezes, tratado 
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como excessivamente burocrático e incompetente para zelar a sociedade, 
tornou-se indispensável à sociedade e ao processo produtivo capitalista 
em um mundo pandêmico  (BERCOVICI; CLARK; CORRÊA; NASCI-
MENTO, 2020, s.p).

O choque promovido pela COVID-19 levou à interrupção e à parada 
imediata das atividades econômicas. Como consequência disso, reflexos 
financeiros sem precedentes, inclusive quando comparados com a Grande 
Depressão de 1929 ou com a crise global de 2008, revelou que, diante de 
um contexto de globalização e concentração do capital em corporações 
transnacionais, a conectividade generalizada dos negócios demonstra que 
as cadeias globais de produção se entrelaçam e o choque na atividade 
econômica de um país gera reflexos imediatos em outro (POCHMANN, 
2020, p. 143).

A partir disto, ações governamentais passam a ser utilizadas para, no 
mais curtíssimo prazo, conter a derrocada econômica do capital, seja por 
meio da aquisição de títulos pelos bancos centrais e o despejo de recursos 
públicos para os agentes privados a fim de conter a inflação, seja pela des-
valorização da moeda em relação ao padrão dólar ou, ainda, por progra-
mas de crédito público e financiamento para o setor produtivo. 

Ressalta-se, também, como o discurso econômico em prol de uma 
privatização da saúde pública é fragilizado em meio as atuações contun-
dentes dos hospitais, laboratórios, universidades e centros de pesquisas pú-
blicos com competência para assistir e curar os doentes (BERCOVICI, et 
al, 2020, s.p). 

No campo da atuação econômica mundial, nota-se até a intervenção 
de Estados mais conservadores, como o Reino Unido, que expandiu a li-
cença médica remunerada aos cidadãos, bem como suspendeu o paga-
mento de hipotecas por três meses, além de injetar cerca de dois milhões 
de libras, por meio de auxílios de até 2.500 libras por mês a trabalhadores 
sem vínculos de emprego e autônomos, como também os Estados Unidos, 
que consignaram vouchers de até US$ 1.000 aos cidadão7. Em meio a 
tudo isso, constata-se que os governantes mundiais têm demonstrado soli-
dariedade global e o respeito à vida em prol da manutenção da economia.

7Coronavírus: EUA e países europeus vão bancar trabalhador que ficar em casa. Disponível em: https://economia.uol.
com.br/noticias/redacao/2020/03/17/medidas-governo-coronavirus-trabalho.htm
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Por sua vez, no Brasil, além da crise institucional e do embate entre 
os Três Poderes, que já dura alguns anos, em meio à crise da COVID-19, 
foi traçada uma severa discussão entre a atuação do Estado em prol da 
manutenção econômica e de um necessário isolamento social a fim de 
preservar a saúde e a integridade da população. No campo econômico, 
a atuação do governo na área “social e do trabalho é tímida, insuficiente 
e não ataca os principais problemas da realidade nacional.  Ao contrário, 
sua condução tende a aprofundar os referidos problemas, além de ampliar 
riscos à vida da população” (CESIT, 2020, s.p).

Antes de ser traçada as medidas de atuação do Estado brasileiro a fim 
de resguardar a economia nacional e na tentativa de proteger as relações 
de trabalho, ressalta-se uma necessária atuação do Estado nos mercados 
a fim de evitar um sistema incontrolado e responsável pela devastação so-
cial, reafirmando valores essenciais da vida humana, em conjunto com 
princípios individuais e equilibrando a livre empresa e o livre comércio 
(BAGNOLI, 2017, p.27).

Igualmente, nesse momento de crise, verifica-se que a perspectiva críti-
ca de Karl Polanyi em A grande transformação: as origens da nossa época 
(2000, p. 18) demonstra sua contemporaneidade onde a “ideia de um 
mercado autorregulável implica uma rematada utopia”, sendo constatado 
que o funcionamento do mercado depende de diretrizes e, em momentos 
como o da pandemia do novo coronavírus, a mão invisível do Estado em 
matéria de autocontrole em um mercado sem fiscalização e sem disciplina 
não se sustenta.

A matriz liberal clássica, destacada no século XIX, que não admitia o 
Estado como direcionador da atividade econômica e que o livre exercício 
da atividade econômica pelos indivíduos permitiriam que a economia au-
torregulasse os mercados para o bem da sociedade, por uma série de acon-
tecimentos históricos (a exemplo das duas grandes Guerras Mundiais, da 
constitucionalização dos direitos sociais sob influência da Constituição do 
México de 1917 e da República de Weimar, em 1919 e até da Revolução 
Russa, em 1917) possibilitou ao Estado o dirigismo da economia por meio 
de políticas econômicas (BAGNOLI, 2017, p. 62-63).

O Direito Econômico se apresenta a partir de uma necessária atuação 
do Estado para reger as políticas econômicas e o conjunto normativo for-
malmente estudado, seu sistema e regulação. Seja como disciplina autôno-
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ma do Direito ou como método de compreender a realidade social e as 
relações econômicas “num conjunto de normas para dirigir as medidas 
de política econômica estabelecidas pelos Estados, de modo a recuperar 
a economia e o funcionamento dos mercados e assegurar o bem-estar so-
cial” (BAGNOLI, 2017, p. 63).

O Estado, ao participar como fiscal, incentivador ou coordenador 
de políticas econômicas, não precisa ser um Estado de matriz ideológica 
necessariamente intervencionista. O que personifica seu objetivo e conse-
quentemente suas ideologias são as ações políticas e suas ideias motoras 
utilizadas para consecução de seu objetivo, como por exemplo a ditadura 
chilena de Augusto Pinochet, que na década de 1980, por meio de seus 
chicago boys, implementaram políticas de austeridade no campo econôm-
ico a exemplo de privatizações e capitalização do sistema previdenciário, 
contudo, no campo das liberdades individuais, o regime ditatorial restrin-
giu direitos civis e políticos por quase 17 anos.

Merece observar que no campo das políticas econômicas constam as 
teorias econômicas, amparadas em teorias funcionalistas de eficiência e 
em fatores político-econômicos que envolvem o mercado, ou seja, os inter-
esses do capital influenciam as demandas distributivas. Como bem asseve-
ra Wolfang Streeck (2012, p. 39):

Para a economia política, a explicação convencional para as dis-
funções econômicas, segundo a qual elas resultariam de uma cliva-
gem entre princípios tradicionalistas da economia moral e princí-
pios moderno-racionais, é uma deturpação enviesada, que oculta 
o fato de que a economia “econômica” também é uma economia 
moral – mas a economia moral daqueles que ocupam posições priv-
ilegiadas no mercado.

Outra característica aplicada às políticas econômicas se dá a partir 
do dever do Estado em pautar-se pelo Princípio da Eficiência. Inclusive 
a própria Constituição Federal brasileira de 1988, estampa em seu artigo 
37 que a administração pública direta e indireta obedecerá a este princí-
pio. Com isso, o Estado ao intermediar suas políticas econômicas, deve 
observar:

três planos ou seja, aquele em que próprio exerce uma atividade 
econômica, dentro do âmbito de permissão ou de imposição con-
stitucional; aquele em que adota uma postura normativa da ativi-
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dade econômica; e aquele em que estimula ou favorece ou planeja a 
atividade econômica (FONSECA, 2016, p. 26).

 
Contudo, o princípio da eficiência, que também é abordado na ad-

ministração de empresas, na intenção de informar que suas atividades 
econômicas devem embutir a ideia de uma gestão racional, minimizando 
os custos de produção afim de responder na maior escala possível e, con-
sequentemente, aumentar seu lucro, também passou a ser aprofundado na 
economia normativa.

A economia não está destituída de valores fixados pela política, pela 
moral e pelo direito. Nessa escala, a eficiência passa a valer como a máxi-
ma na utilização dos recursos econômicos. Esse prisma foi incorporado ao 
modelo neoliberal de Estado, principalmente com o Consenso de Wash-
ington, que fixou um conjunto de princípios aos Estados, orientados para 
o mercado e traçados pelo governo dos Estados Unidos e por instituições 
financeiras internacionais, a fim de impor a sociedades mais vulneráveis 
rígidos programas de ajuste estrutural. Suas regras básicas vão desde a 
liberalização do mercado e do sistema financeiro, fixação dos preços pelo 
mercado (“ajuste de preços”), fim da inflação (“estabilidade macroeco-
nômica”) e privatização (CHOSMKY, 1999, p. 21-22).

Diante disto, surge uma nova interpretação sobre a eficiência das nor-
mas proferidas pelo Estado e sobre o custo que elas exercem para a admin-
istração pública. A partir do princípio da economicidade, o mercado ou 
o Estado, ao regular a atividade econômica faz de modo que o resultado 
final seja sempre mais vantajoso que os custos sociais envolvidos, observan-
do critérios de quantidade e de qualidade (FONSECA, 2016, p. 25-26).

Com isso, a Teoria da Análise Econômica do Direito ganha espaço ao 
interpretar o conteúdo econômico do Direito e, de forma interdisciplinar, 
intensificar a interpretação do ordenamento jurídico por meio de conceitos 
e instrumentos próprios da economia, a exemplo do “Teorema de Coase”8 
ou a partir da “Eficiência de Pareto”9. O uso da Análise Econômica do 
Direito destacou-se com a Escola de Chicago, com Richard Posner e, por 

8O Teorema de Coase “refere que as externalidades ou ineficiências econômicas podem ser, em determinadas circuns-
tâncias, corrigidas e internalizadas pela negociação entre as partes afetadas, sem necessidade de intervenção de uma entidade 
reguladora. As referidas circunstâncias necessárias para que tal seja possível, segundo Coase a possibilidade de negociação sem 
custos de transação e existência de direitos de propriedade garantidos e bem definidos” (NUNES, 2015, s.p).

9Trata-se da “situação na qual a utilidade (ou bem-estar) de qualquer pessoa não pode ser aumentada sem reduzir a 
utilidade (ou bem-estar) de alguma outra” (SEN, 2017, p. 157). 
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meio de instrumentos teóricos da teoria microeconômica clássica, volta-se 
para explicar o conteúdo econômico do Direito na elaboração, interpre-
tação e nos julgamentos baseados na legislação sobre assuntos econômicos 
(BAGNOLI, 2017, p. 68-69).

O problema que se tem a partir do uso de critérios econômicos, a ex-
emplo da eficiência e da economicidade, na atuação do Estado está na tese 
de que:

[...] o aumento da riqueza não pode ser considerado per se um pro-
gresso social se não acompanhado de outras conquistas, como a pro-
moção da igualdade entre os cidadãos. Em outros termos, utilizan-
do-se dos ensinamentos de Polinsky, não importa apenas o tamanho 
do bolo, mas também como serão cortadas as fatias.
[...]
Depreende-se dessa análise uma simples, porém importante, con-
statação entre eficiência e equidade. Enquanto a ciência econômica 
muitas vezes se ocupa em como aumentar o tamanho do “bolo”, 
cabe ao direito alcançar o “certo-justo” diante da realidade social, 
repartindo as fatias do “bolo” (BAGNOLI, 2017, P. 69).

 
Desse modo, constata-se através da tradição neoliberal de intervenção 

estatal que o campo das políticas econômicas apresenta regras distantes 
de uma solidariedade, ou ainda, a partir das bases do liberalismo clássico, 
defendida por John Rawls em Uma Teoria da Justiça (1971) por meio de 
um novo modelo de contrato social liberal onde as instituições públicas são 
capazes de promover a justiça social na medida em que consigam entre-
gar direitos políticos, liberdades individuais e renda. Tem-se aqui a justiça 
como equidade, sem abrir mão dos fundamentos básicos do liberalismo 
clássico, distanciando-se do utilitarismo (MAGALHÃES, 2020, s.p). 

O capitalismo, extremado sob a ótica do modelo econômico neoliber-
al, sustenta que o livre mercado se otimiza e cresce quando não há inter-
venção por parte do Estado. No campo das relações de trabalho, as mu-
danças legislativas advindas, juntamente com o fenômeno da globalização, 
transformaram os modelos produtivos. No Brasil da década de 1990, ver-
ificou-se a partir disso uma crescente onda da terceirização e de privat-
izações:

Com as privatizações das entidades estatais no Brasil, despontaram 
leis reguladoras de certos segmentos e atividades objeto das privat-
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izações, tais como a Lei n. 8.987/1995 (que trata do regime de con-
cessão e permissão de prestação de serviços públicos na área elétrica) 
e a Lei n. 9.472/1997 (que trata do regime de concessão e permissão 
de prestação de serviços públicos na área de telefonia).
Acompanhados pela revogação, por meio da Lei n. 9.527/1997, do 
art. 3º, parágrafo único, da antiga Lei n. 5.645/70, o art. 25 da Lei 
n. 8.987/95 e o art. 94, II, da Lei n. 9.472/97 traziam expressão 
normativa dúbia, que parecia alargar as possibilidades de tercei-
rização para fora das hipóteses assentadas na Súmula 331 do TST. 
(DELGADO, 2019, p. 549).

 
Das tendências de políticas econômicas neoliberais, viu-se que o capital 

não tem qualquer ligação nacional, instalando-se onde imperar as vanta-
gens de mercado, sem perceber que o trabalhador é nacionalmente local-
izado e estático. Os empresários e suas associações passam a reconquistar 
o domínio do poder de negociação – antes domesticado pelo Estado de 
bem-estar social – permitindo inclusive a submissão do Estado democráti-
co à influência de grupos de interesses (BECK, 1999, p. 14).  

No campo das relações de trabalho, o operário passa a ser mais ex-
igido, produzindo mais em menor tempo, com o melhor aproveitamento 
possível do tempo de produção, consagrando a figura do “just in time” 
(ANTUNES, 2003, p. 33). A força de trabalho convencional dá espaço 
para a “especialização flexível da produção”, a qual substitui o modelo 
tradicional de produção, dotada de trabalhadores semiqualificados ou 
monoqualificados por plantas industriais mais novas e maleáveis, aptas 
a responder em pequeno espaço de tempo às exigências do mercado de 
consumo e operadas por trabalhadores poliqualificados, “isto é, treinados 
para exercer simultaneamente múltiplos encargos e assumir diferentes re-
sponsabilidades funcionais” (FARIA, 2004, p. 80).

Desse novo processo produtivo, as consequências que caem sobre às 
relações de trabalho são:

A submissão dos empregados às negociações impostas unilateral-
mente e a disputa dentro da própria organização de trabalhadores, 
travada entre o sindicato e o comitê de empresa, geradas princi-
palmente da ausência as mudanças necessárias dentro da própria 
organização sindical, que pareceu, nesse caso, não proteger ou mes-
mo representar as necessidades dos trabalhadores (...) (OLIVEIRA; 
ROSSIGNOLI, 2018, p. 297).
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Neste ínterim, o mercado de trabalho atravessou significativas mu-
danças em prol do aumento da competitividade e das margens de lucro, 
sendo comumente repetido o discurso em favor da desregulamentação do 
mercado laboral e da flexibilização do trabalho nas agendas econômicas do 
século XXI, em que “modernização econômica das relações de trabalho, 
tornando-se como uma pedra filosofal do neoliberalismo” (MELHADO, 
1999, p. 10). Igualmente, tem-se declínio dos salários reais, o aumento dos 
níveis de concentração de renda e o aumento do desemprego que vem se 
consolidando no mundo globalizado, pelo menos desde o início dos anos 
2000, esvaziando suas proteções jurídicas (FARIA, 2004, p. 229). 

No Brasil, desde a década de 1990 o discurso da flexibilização do 
trabalho permaneceu nas agendas político-econômicas dos governantes. 
Embora nos anos de 2002 a 2014 algumas medidas efetivas em prol da 
organização trabalhadora e no caminho de uma liberdade sindical plena 
foram efetivadas. Porém, a partir de 2016 o processo de ampliação da 
exploração do trabalho e de sua precarização ganhou forma e em 2017, 
com a Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) e com os novos governos, 
viu-se que as políticas econômicas em volta de uma agenda do trabalho 
se voltaram às premissas racionais e utilitaristas de um Estado e das ativi-
dades econômicas pautadas na eficiência e na economicidade. 

2. A Intervenção do estAdo nA ordem  
 econômIcA e As relAções de trAbAlho  
 em tempos de pAndemIA

A eclosão do coronavírus demonstrou a fragilidade do capital e seus 
efeitos nas relações de trabalho em todas as economias. Países com uma 
classe trabalhadora estável e com direitos democraticamente assegurados 
demonstraram que quaisquer decisões tomadas pelos governos e empre-
sas devem observar esses direitos, que funcionam como uma espécie de 
retaguarda social. 

Alia-se a isto a estabilidade de determinados países, na intenção de 
resguardar o isolamento social e ao mesmo tempo proteger as atividades 
econômicas e os assalariados. “Se compararmos, por exemplo, com alguns 
países escandinavos, onde os índices de trabalho informal e precarizados 
são menores, a classe trabalhadora pode se resguardar em casa e continuar 
percebendo seus salários, além de serviço público com qualidade” (AN-
TUNES, 2020, p. 181-184).
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No Brasil, o processo de ampliação da precarização do trabalho, sob 
o argumento de o indivíduo ter que escolher um sistema com muitos di-
reitos, mas que não haja emprego ou outro em que se tenha muitos em-
pregos, mas com menos direitos10, segue se consolidando desde antes da 
pandemia, podendo ser verificado através da crescente modalidade da 
“uberização, que se ampliava exponencialmente nas chamadas plataform-
as digitais e nos aplicativos como Amazon, Uber, Uber Eats, 99, Cabify, 
Rappi, Ifood, etc.” (ANTUNES, 2020, p. 182).

O mercado de trabalho que já se encontrava sufocado, em que segun-
do dados do quarto trimestre da PNAD Contínua de 2019, a população 
na força de trabalho brasileira era de 106,2 milhões de pessoas, “sendo 
que 11,6 milhões se encontravam sem ocupação (desemprego aberto) e 
outros 4,6 milhões tinham desistido de procurar trabalho (desemprego por 
desalento), o que totaliza 16,2 milhões de pessoas” (CESIT, 2020, p. 5).

Já no início de 2020, antes de a pandemia eclodir em território brasilei-
ro, o Brasil contava com 12 milhões de desempregados, em um mercado 
paralisado, número que deve aumentar de forma significativa em tempos 
de recessão e paralisação econômica, fazendo com que os trabalhadores 
informais e precarizados não possuam outra opção a não ser buscar seu 
sustento em meio à crise do novo vírus mundial.

A partir disso, a pandemia apresenta a face mais devastadora do capi-
talismo, em que as atividades econômicas, na tentativa de manter ou recu-
perar seus níveis de lucro e acumulação, transferem o ônus da crise para a 
classe trabalhadora. Isso se verifica a partir das demissões em decorrência 
do fechamento ou suspensão de empresas, seja de forma voluntária seja 
por determinações das autoridades competentes (municipais, estaduais e 
federais), de modo que se evidencia a exploração do trabalho, a corrosão 
dos direitos sociais, a precarização dos salários, entre outras gravidades.

Novamente, as políticas socioeconômicas - contrárias às agendas ultra-
liberais dos recentes governos - vão surgindo para resguardar a renda das 

10“Aí que vem essa carteira verde e amarela, com um regime previdenciário diferente, onde a empregabilidade seja enor-
me, onde o índice de emprego do jovem seja quase 100%. É o que o presidente [Bolsonaro] tem dito: talvez estejamos indo 
em direção a uma escolha, com dois sistemas, onde você pode escolher entre um sistema que tem muitos direitos, mas não tem 
emprego, e um sistema que tem muitos empregos, e os direitos são os que você escolhe ter.” Declaração do ministro da economia 
em fevereiro de 2019, disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/02/07/guedes-diz-que-estuda-sistema-
-alternativo-onde-trabalhadores-escolhem-que-direitoster.ghtml.
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atividades econômicas e o salário da classe trabalhadora. Embora em ter-
ras brasileiras as relações empresariais trabalhistas estão sob o dilema de: 
“(i) suportar o ônus (inerentes à livre iniciativa privada responsável, con-
stitucionalmente impregnada pela ideia indissociável de um valor social 
conjugado com o valor social do trabalho) da atividade econômica, ab-
sorvendo os prejuízos ou as frustrações de receitas” (JÚNIOR; GASPAR; 
COELHO; MIZIARA, 2020, p. 7-8), de modo que o risco da atividade 
econômica que, em regra, cabe ao empresário passa a ser mensurado den-
tro da incerteza de um futuro em meio à crise instalada.

Igualmente, como relativizar e “(ii) reduzir os custos imediatos do em-
preendimento mediante negociação coletiva que propicie a redução sal-
arial com a contrapartida da garantia de emprego durante o período de 
crise” (JÚNIOR, et al, 2020, p. 8). Conforme dispõe do artigo 7º, inc. VI, 
da CF/88 e art. 611-A, § 3º, da CLT, a redução de salário necessita da ne-
gociação coletiva e do comprovado motivo de força maior, como, no caso, 
a possível crise financeira do empregador.

Além de tentar renegociar seus compromissos e vencimentos com for-
necedores, o empregador tem de lidar com a incerteza de esperar algo dos 
agentes políticos, seja pela via legislativa seja pela reinvindicação de seus 
entes representativos, a tentativa de postergar os recolhimentos tributários, 
inclusive aqueles decorrentes do vínculo empregatício, ou tentar relativizar 
as cláusulas dos contratos de trabalho e sacrificar sua atividade produtiva 
aos poucos (JÚNIOR, et al, 2020, p. 8).

O processo de intervenção do Estado brasileiro iniciou-se em 6 de fe-
vereiro de 2020, com a sanção da Lei n. 13.979/2020 que dispõe sobre 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do novo Coronavírus. Em seu artigo 3º, restou consignado um rol de me-
didas que podem ser adotadas para enfrentar a atual emergência, partin-
do desde o isolamento (inciso I); a quarentena (inc. II) e a determinação 
compulsória de exames médicos, coletas e testes laboratoriais (inc. III e 
alíneas). 

Nesse ínterim de incertezas, algumas empresas optaram por seguir as 
diretrizes da Consolidação das Leis do Trabalho ao antecipar as férias 
dos empregados, priorizar o trabalho à distância e outras possibilidades. 
Porém, à medida que a emergência de saúde pública caminha, o Estado 
passou a intervir por meio de Medidas Provisórias possibilitando substan-
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cialmente alterações do tipo quantitativo e qualitativo dos contratos de 
trabalho. A Medida Provisória n. 9211, de 22 de março de 2020, foi ex-
emplo disso ao possibilitar a suspensão do contrato de trabalho, que ao 
contrário da interrupção, enseja a cessação temporária e total dos efeitos 
do contrato de trabalho, ou seja, não há qualquer prestação de serviço e 
os efeitos dos contratos de trabalho não são produzidos, principalmente o 
pagamento de salários. No dia seguinte, por meio da Medida Provisória 
n. 928, o dispositivo que possibilitava a suspensão do contrato de trabalho 
sem o pagamento dos salários foi revogada.12

Com o passar do tempo, as precauções da legislação trabalhista e todo 
o caráter protecionista essencial do Direito do Trabalho começam a ser 
mitigados em meio às incertezas de um agravamento da crise do trabalho. 
Com isso, tem-se um “Direito do Trabalho de Emergência” que “nega o 
Direito do Trabalho ou dele se esquece quando se descarta qualquer uso de 
recursos públicos ou de contribuições empresariais adicionais, certamente 
em nome do equilíbrio fiscal e do respeito ao teto de gastos” (JÚNIOR, et 
al, 2020, p. 10). 

Novamente, coube ao Estado aliviar as empresas e, por meio da Me-
dida Provisória n. 936/2020, convertida em 06 julho de 2020 na Lei n. 
14.020/2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda, foi possibilitada a redução de salário, a redução 
de jornada e a suspensão do contrato de trabalho, conforme disposto no 
artigo 3º. Com a possibilidade de suspender o contrato de trabalho, o Es-
tado passa a subsidiar parte do salário do empregado por meio de um 
benefício emergencial, de natureza indenizatória, pago com base no valor 
do seguro-desemprego a que o empregado teria direito. Como também, 
com a Lei 13.982/2020 que criou o auxílio emergencial mensal no val-
or de R$ 600,00 a ser pago por três meses aos trabalhadores informais 
e microempreendedores individuais, contribuintes da Previdência Social 
e desempregados – frisa-se que a proposta inicial do Executivo e de seu 
Ministério da Economia seria oferecer R$ 200,00 – valores insuficientes 
para um mínimo de dignidade.

11A Medida Provisória n. 927/2020 ainda trouxe o diferimento de exigibilidade do recolhimento do FGTS por parte dos 
empregadores, suspendendo em seu artigo 19, o recolhimento dos vencimentos de abril a junho de 2020.

12Em 20 de julho de 2020, as MPs 927/2020 e 928/2020 tiveram seus prazos para votação no Congresso Nacional expi-
rados e, novamente, a CLT passou a ser aplicada para enfrentar as consequências ocasionadas pela COVID-19, a exemplo das 
questões envolvendo o teletrabalho, a comunicação das férias individuais, o banco de horas, entre outras.
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A capacidade do Estado, que já se encontra desafiada em razão do 
acirramento das desigualdades em perspectivas globais, e no âmago bra-
sileiro, que demonstra uma precária estruturação do mercado de trabalho, 
somado aos ataques à legislação trabalhista, impõe a necessidade de medi-
das urgentes de proteção social (CESIT, 2020, p. 16). 

Destaca-se ainda que os movimentos políticos para “salvar a econo-
mia”13, podem impor milhares de trabalhadores à obrigatoriedade de 
voltar a trabalhar em condições desesperadoras (ANTUNES, 2020, p. 97). 
As políticas econômicas e a atuação econômica do Estado devem se dar 
de forma a enfrentar os momentos atuais de crise e, principalmente, se 
preocupar com a sociedade pós-crise, que certamente demandará do capi-
talismo global uma atuação responsável e solidária na articulação de todos 
os agentes econômicos (empresa, trabalhadores e Estado). 

Para isso, a ordem econômica brasileira se instrumentaliza por meio 
de suas “normas-objetivo” e “normas-programáticas”, sendo as primei-
ras os resultados concretos que se pretende alcançar, a partir do texto 
constitucional, conforme dispõe o artigo 3º da CF/88, a exemplo da er-
radicação da pobreza. Por sua vez, as normas programáticas se referem 
àquelas as quais o constituinte pretende regular determinados interesses, 
traçando princípios a serem cumpridos para a consecução dos fins sociais 
almejados pelo Estado (DERANI, 2008, p. 189).  

Como exemplo de norma programática, o artigo 170 da Constituição 
Federal, resguarda como princípio da ordem econômica a busca pelo ple-
no emprego, que coloca o trabalho humano como fator produtivo das ri-
quezas econômicas e sociais de um Estado. Nesse sentido, Vicente Bagnoli 
(2017, p. 153) dispõe:

O Estado, respeitando o fundamento da ordem econômica da val-
orização do trabalho, deverá estruturar a sua política econômica de 
modo a viabilizar o trabalho para os indivíduos. A busca do pleno 
emprego, portanto, deve ser compreendida como os mecanismos 
colocados em prática pelo Estado para reduzir o desemprego e, as-
sim, garantir trabalho aos cidadãos, de modo que pelos proventos do 
seu trabalho cada indivíduo tenha assegurada a sua existência digna 
em sociedade. 

13“Governo prepara campanha com slogan ‘o Brasil não pode parar’”. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/
brasil/governo-prepara-campanha-com-slogan-brasil-nao-pode-parar-1-24332284>. 
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Com isso, as políticas econômicas do Estado devem socorrer os ci-
dadãos, seja por não poderem arcar com suas contas seja por não terem 
seus salários disponíveis, assim como também para o detentor da atividade 
econômica, pois a proteção à livre concorrência e o tratamento favorecido 
para as empresas de pequeno porte também são tratados como princípios 
na ordem econômica brasileira (art. 170, inc. IV e IX). 

Medidas social-democratas devem se sobrepor à concepção libertária 
de Estado e demonstrar a capacidade de reconstruir o conceito público, 
por meio de mecanismos de planejamento, definindo noções estratégicas, 
de modo que propicie a estabilidade regulatória, os investimentos sociais 
e realoquem, em termos mais responsáveis, a questão da reponsabilidade 
fiscal (FARIA, 2020, s.p). 

A Constituição brasileira aborda no Título VII de seu texto con-
stitucional a Ordem Econômica e Financeira, e a partir dos artigos 173 
a 177 como o Estado pode atuar, seja de forma indireta, nos termos do 
artigo 174, no exercício de sua competência legislativa para disciplinar o 
exercício de atividades econômicas na órbita pública ou privada, exemplo 
de medidas de fiscalização, incentivo e planejamento.  Como também de 
forma direta, por meio de “uma entidade administrativa de atividades de 
natureza econômica, em competição com os particulares ou mediante at-
uação exclusiva” (JUSTEN FILHO, 2005, p. 456-457).

O Estado pode ainda intervir no domínio econômico “por absorção, 
quando controla como monopolista os meios de produção de determinado 
setor da atividade econômica”, ou ao controlar parte dos meios de pro-
dução de determinado setor da atividade econômica “intervém no domí-
nio econômico por participação”. Já na intervenção por direção, o Estado 
estabelece “o comportamento dos agentes da atividade econômica”, ou 
intervém sobre o domínio econômico “por indução, manipulando o fun-
cionamento dos mercados em conformidade com o definido em lei”. Por 
fim, ele ainda pode intervir “sobre o domínio econômico, ele, Estado é 
o regulador da atividade econômica do mercado” (BAGNOLI, 2017, p. 
190).  

Não se trata de retirar a atuação dos serviços realizados pela inicia-
tiva privada – algo difícil de se imaginar em um mundo cada vez mais 
globalizado e interligado em todos os aspectos - e imputá-los ao Estado, 
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como nos modelos socialistas de governo, mas que no momento de instab-
ilidade econômica e grave recessão por conta do coronavírus, que o Estado 
desempenhe, por meio de políticas públicas e políticas econômicas, suas 
funções a fim de legitimar o capitalismo. Nesse sentido:

[...] é preciso o Estado controlar os preços e punir aqueles que 
abusam do poder econômico em tempos de pandemia; nacional-
izar empresas estratégicas em risco de falência, bem como impedir/
restringir a abertura do comércio, redefinir as linhas de produção 
das indústrias (fabricar respiradores hospitalares em substituição dos 
bens anteriores) a fim de evitar a efeitos mais gravosos decorrentes 
da pandemia e ainda fixar uma renda digna para os cidadãos per-
manecerem em suas residências (BERCOVICI, et al, 2020, s.p).

O enfraquecimento das relações de trabalho por conta do modelo 
econômico de austeridade neoliberal também enfraqueceu a indústria 
brasileira, que diante da atualidade imposta pela COVID-19 traz à tona 
políticas socioeconômicas que eram abdicadas na agenda neoliberal e 
estão novamente dando a tônica aos Estados em tempos de crise, “(...) 
programas de estímulo à produção e aos investimentos em infraestrutura, 
a difusão dos mecanismos de garantia da renda à população, sobretudo 
aos mais vulneráveis” começam a ser verificados. Com isso, nota-se um 
“conjunto de medidas que desagradam à lógica capitalista, recuperando o 
papel do Estado em novas bases” (POCHMANN, 2020, p. 144).

As atividades econômicas deverão se reestruturar por meio do aux-
ílio do Estado, com políticas econômicas voltadas dentro da ordem con-
stitucional e em prol da classe trabalhadora. O recondicionamento da 
iniciativa privada deverá repensar as bases da eficiência e racionalidade 
econômica utilitarista de matriz neoliberal, inclusive podendo se valer de 
uma intensa tributação sobre a produtividade de setores econômicos mais 
rentáveis ou dos segmentos sociais e corporativos já enriquecidos.

consIderAções fInAIs  

O Estado possui importância relevante no domínio econômico, seja de 
forma direta, como visto na qualidade de agente econômico, seja de forma 
indireta enquanto agente normativo e regulador das atividades econômi-
cas, como também por eleição ou em parceria com a iniciativa privada 
para tornar viáveis projetos de desenvolvimento socioeconômico. 
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No momento em que a pandemia do novo coronavírus atinge a marca 
de 633.396 mortes pelo mundo o capital se encontra em crise e a agenda 
econômica brasileira, que já vinha enfraquecendo as relações de trabalho 
desde 2016, demonstra a necessidade de um Estado que atue como redutor 
de incertezas, desigualdades e que garanta a renda e saúde à população.

O desafio não é fácil, pois compreende a participação de todos os agen-
tes econômicos que concorrem para o desenvolvimento econômico e a 
valorização do trabalho, ainda mais diante de um governo debilitado no 
discurso social e por meio de seus representantes. Parece ser pouco possível 
que a regulação pública ou uma intervenção efetiva do Estado nas ativi-
dades econômicas e no trabalho concorram para a efetividade dos direitos 
trabalhistas ou para um novo modelo de Estado que se paute em medidas 
de bem-estar social, contudo certamente o receituário neoliberal e as bas-
es firmadas no ambiente da hiperglobalização irão propor novas agendas 
econômicas e políticas em respeito aos valores sociais constitucionais, à 
democracia e de uma necessária proteção ao trabalho. 
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teletrabalho e controle
de jornada em época 

de covid-19
paulo feRRacioli14

maRilda feRRacioli15

RESUMO: A evolução das tecnologias de comunicação fez avançar 
nos últimos anos a adoção do teletrabalho pelos empregadores no Brasil, o 
que implicou em mudanças na legislação aptas a incluir essas condições. A 
eclosão da pandemia do novo coronavírus ocasionou alterações drásticas 
na realidade das relações de trabalho, trazendo o teletrabalho para a re-
alidade de muitos empregados que antes não estavam abrangidos. Assim, 
o presente artigo busca analisar como o teletrabalho deve se adequar ao 
novo contexto, em especial às particularidades do controle de jornada. A 
partir de uma intepretação sistêmica e constitucional, argumenta-se que a 
presunção contida na medida provisória de exclusão dos teletrabalhadores 
do controle de jornada só deve prevalecer caso não haja possibilidade de 
fiscalização do horário praticado pelo empregado. Assim, garante-se o di-
reito à desconexão e o respeito à saúde do empregado previsto no texto 
constitucional. 

Palavras-chave: teletrabalho; coronavírus; desconexão; controle de 
jornada.

Introdução

A eclosão da pandemia mundial do novo coronavírus acarretou mu-
danças em todos os âmbitos da sociedade: na saúde, buscaram-se meios de 
diminuir a transmissão do agente viral, o que levou à adoção de práticas 

14Doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Mestre em Comunicação pela mesma 
instituição. Advogado trabalhista. E-mail: ferracioli.paulo@gmail.com 

15Especialista em Direito do Trabalho. Advogada trabalhista. E-mail: marildaferracioli@gmail.com
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como o distanciamento social, o uso de máscaras em ambientes públicos; 
econômica, com negócios se transformando e buscando alternativas para 
continuar a ter rendimentos; e também jurídica, uma vez que as normas 
legais precisaram ser adaptadas para dar respostas eficientes à crise. 

O governo federal tem editado medidas provisórias sobre ramos dif-
erentes do direito, com o intuito de possibilitar respostas juridicamente 
fundamentadas à crise do coronavírus. No âmbito do direito do trabalho, 
a medida provisória 927/2020 introduziu no ordenamento algumas possi-
bilidades: a antecipação do gozo de férias sem o término do período aquis-
itivo, a antecipação de feriados e regras para a adoção do teletrabalho 
pelos empregadores. Esse último ponto foi amplamente adotado, não sem 
implicar um aspecto importante da jornada de trabalho.

A redação da MP 927 bem como as disposições da CLT afastam o 
controle de jornada e a remuneração como extraordinária das horas tra-
balhadas para aqueles que estejam em teletrabalho. No entanto, tais tra-
balhadores estavam habituados ao controle de jornada, de modo que é 
necessário compreender como essa previsão normativa irá operar nessa sit-
uação ocorrida com a pandemia. Não se olvida que tal medida provisória 
deixou de vigorar a partir de 20/07/2020 por não ter sido apreciada pelo 
Congresso Nacional. Entretanto, considerando que ainda não há decreto 
legislativo que regule esse período, são os termos da MP 927 que regulam 
a questão durante o período de sua vigência, entre março e julho de 2020. 

O presente artigo está estruturado da seguinte forma: a seção seguinte 
apresenta o conceito de teletrabalho, enfatizando sua aplicação no direito 
brasileiro especialmente após a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017). 
Em seguida, serão apresentadas as medidas provisórias formuladas pelo 
Executivo no contexto da pandemia do novo coronavírus que se relacion-
am com esse contexto. A seção seguinte discute as possíveis interpretações 
do teletrabalho no contexto de calamidade acarretado, com destaque para 
a questão do controle de jornada nessa nova modalidade.

1. teletrAbAlho no dIreIto brAsIleIro  

Não é uma novidade recente a existência de empregados que não estão 
fisicamente no mesmo local em que o empregador comanda o funciona-
mento da empresa. Isso possibilitou até mesmo a expansão das cadeias 
de produção por países diversos, uma característica típica da globalização 
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(LAVINAS et al., 2001, p. 2). Trata-se de uma tendência estimulada pelos 
modos de produção pós-fordistas, em que se prioriza encontrar o serviço 
mais adequado em detrimento da proximidade espacial (FINCATO; 
LEMONJE, 2019, p. 120). 

Por mais que existam interpretações que distingam o teletrabalho do 
trabalho a distância e do trabalho a domicílio (home office), tais como em 
Fincato (2019, p. 62), esse trabalho optará por considerá-las como sinôn-
imas, o que é prática corrente na doutrina (SILVA; FIGUEIRA, 2017, 
p. 184) e facilitará o objetivo da discussão proposta. Dentre as muitas 
definições presentes na doutrina, pode-se considerar o teletrabalho como 
“a prestação de serviços a qualquer título, desde que seja a distância, ou ex-
ternado, com a utilização dos instrumentos de informática ou telemática, 
em favor de outrem” (ROCHA; MUNIZ, 2013, p. 102). Na mesma linha 
compreendem Amauri e Sonia Mascaro Nascimento, para quem teletra-
balho é o “o trabalho não executado no estabelecimento do empregador 
e cuja realização se dá por meio da utilização de meios de comunicação” 
(2017, p. 1056).  

Denota-se, assim, que há dois requisitos necessários para que se con-
figure o teletrabalho: que o labor ocorra em outro lugar que não na sede 
da empresa e que sejam utilizadas tecnologias de comunicação para isso 
(TOLEDO FILHO, 2019, p. 18). Sua natureza, em decorrência disso, tem 
um nítido caráter flexibilizatório: torna menos rígido tanto o espaço de 
prestação do serviço quanto o tempo em que ele será prestado, o que não 
era possível nos modelos clássicos de vínculo empregatício (FINCATO, 
2019, p. 59). As vantagens para o empregador são inúmeras: há menos 
despesas com locação de imóveis e infraestrutura necessária para o labor, 
bem como é possível escolher empregados de outros municípios ou países, 
uma vez que inexiste limitação geográfica.

No que diz respeito à sua regulamentação, a Organização Internacion-
al do Trabalho produziu em 1996 uma Convenção sobre essa modalidade 
de prestação de serviços, de nº 177, que, contudo, não foi ratificada pelo 
governo brasileiro. A primeira menção no direito trabalhista brasileiro ao 
teletrabalho surgiu apenas em 2011, quando foi alterado o artigo 6º da 
CLT para que houvesse total equivalência entre o labor realizado na sede 
da empresa e aquele realizado a distância. A redação do dispositivo passou 
a ser a seguinte: “não se distingue entre o trabalho realizado no estabe-
lecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o 
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realizado a distância”.  

Maiores mudanças vieram com a denominada Reforma trabalhista 
(Lei nº 13.467/2017), que disciplinou o teletrabalho em capítulo específi-
co da CLT e conceituou esta prestação de serviços na legislação brasileira, 
como já havia ocorrido com países como Espanha, México e Argentina 
(TOLEDO FILHO, 2019, p. 18):

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços pre-
ponderantemente fora das dependências do empregador, com a uti-
lização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 
natureza, não se constituam como trabalho externo.  

Estão nestas condições os empregados que utilizam a internet para a 
prestação de serviços, o qual pode ocorrer na sua residência ou outro local 
que seja fora das dependências da empresa. Desta forma, passaram a ser 
utilizados vários ambientes, inclusive de co-working.

É o que vem sendo reconhecido como nova morfologia do trabalho, 
pois não há apenas as modalidades de contratação tradicional, em que se 
usava mão-de-obra fabril em larga escala (EBERT, 2018, p. 164). A tecno-
logia, em especial no ramo da comunicação, permitiu que as informações 
pudessem ser trocadas de maneira mais ágil entre empregados que estão 
no mesmo ambiente físico ou a quilômetros de distância um do outro (ES-
TEVES; FILHO, 2019, p. 31). 

Os empregados que realizam teletrabalho possuem a mesma proteção 
dos demais empregados, tendo direito ao registro em carteira e ao pag-
amento das verbas trabalhistas, dentre elas o 13º salário e as férias, bem 
como lhes é devido o recolhimento do FGTS.

O maior benefício desta forma de trabalho é a melhora de qualidade 
de vida, uma vez que em grandes centros urbanos, o tempo de desloca-
mento do trabalho para a casa e vice-versa é muito longo, o que aumenta 
o cansaço e faz o que o empregado perca uma parte significativa do seu dia 
no trânsito. O teletrabalhador também consegue não ser incomodado com 
incômodos cotidianos típicos de grandes escritórios e pode controlar mel-
hor seu tempo (SILVA; FIGUEIRA, 2017, p. 196). Por outro lado, também 
há desvantagens nesse estilo: o isolamento social pela diminuição do con-
tato, riscos ergométricos por um ambiente doméstico não tão preparado 
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e redução de visibilidade dentro da empresa (FERRI; AGUIAR FILHO; 
MAGALHÃES, 2018, p. 164)

No ato da contratação deverá ser elaborado contrato de trabalho es-
crito com as especificações necessárias, constando a responsabilidade pela 
aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos 
e a infraestrutura necessária, pois se trata de modalidade que exige essa 
formalidade escrita para sua pactuação (BRUGINSKI; GOMES, 2019, 
p. 228). 

Embora na legislação não esteja previsto que o empregador deva ar-
car com as despesas decorrentes da realização do teletrabalho, tais como 
aquisição de computadores e internet, estes gastos deverão ser de responsa-
bilidade do empregador com base no fato de que cabe a este o risco do 
negócio, conforme o disposto no artigo 2º da CLT que considera empre-
gador a empresa, individual ou coletiva, que assume os riscos da atividade 
econômica (MIZIARA, 2018, p. 1014).

Além dos artigos 75-A e seguintes, o teletrabalho também foi incluí-
do na exceção do regime de jornada de trabalho, que já abrangia os ex-
ercentes de cargo de confiança e os trabalhadores externos. Portanto, os 
teletrabalhadores não estariam sujeitos ao controle de jornada, nos termos 
do contido no artigo 62 da CLT.

Mesmo com esses novos artigos, ainda há temas que não estão pre-
vistos na legislação pátria, mas que outras nações já disciplinaram, como 
a representação sindical desses empregados e a igualdade de condições 
para promoções funcionais (TOLEDO FILHO, 2019, p. 25). Importante 
destacar também que as disposições do artigo 75-A e seguintes inseridas 
pela reforma trabalhista não ficaram restritas ao apontamento de possíveis 
inconstitucionalidades. Para Ferraz (2019, p. 209), o artigo 75-E da CLT, 
por exemplo, afronta o artigo 7º, XXII ao prever que ao empregador ca-
berá apenas instruir o empregado sobre as precauções contra doença de 
trabalho, em vez de se comprometer com a redução dos riscos inerentes ao 
trabalho alçada ao texto da Constituição.  

Apresentada a situação do teletrabalho no ordenamento, é interessante 
averiguar como as novas normas decorrentes da pandemia acolheram esse 
instituto. 
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2. InovAções no ordenAmento com A covId-19

Depois de ter seus primeiros casos registrados na China e na sequência 
se espalhar pelos países europeus, o novo coronavírus atingiu o território 
brasileiro. Neste período de pandemia, a maioria das empresas optou por 
adotar o teletrabalho, tendo em vista a orientação da Organização Mun-
dial de Saúde para que as pessoas ficassem em casa, em isolamento social 
que é medida eficiente para evitar a propagação da doença.

A mudança do modo de trabalho foi tão rápida que nem as empresas 
nem os empregados estavam preparados para isto. Mesmo assim, grande 
parte dos empregadores, para preservar a saúde dos empregados e da pop-
ulação em geral, optou por transformar os postos de trabalho em trabalhos 
realizados em casa.  A sociedade, de forma repentina, teve que se adaptar 
à nova realidade, o que levou milhares de trabalhadores a trabalhar em 
home office.

 
A resposta do campo normativo apareceu no mesmo mês em que fo-

ram decretadas as recomendações de isolamento. O Congresso Nacional, 
já no início da crise em 20 de março, aprovou um decreto que instituiu 
o estado de calamidade pública em todo o território nacional. Pouco de-
pois, em 22 de março de 2020, o governo federal editou medida provisória 
nº 927/2020, em que elencou medidas para enfrentar as consequências 
provenientes do estado de calamidade pública do novo coronavírus, sendo 
que encabeçou a lista o teletrabalho.

O artigo 4º previu as condições em que:

Art. 4º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 
1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho 
presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de 
trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho 
presencial, independentemente da existência de acordos individuais 
ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

Na CLT, já estava prevista a possibilidade de alteração do trabalho 
presencial para o teletrabalho, sendo que era necessário mútuo acordo por 
escrito em aditivo contratual, bem como um período de transição mínimo 
de quinze dias. Todavia, diante da peculiaridade da situação que está sen-
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do vivida desde que o país passou a sofrer as consequências da COVID-19, 
esta exigência foi flexibilizada, considerando que na maior parte dos casos 
a adoção desta modalidade de trabalho será temporária. 

A MP 927/2020 ainda previu outras regras sobre a implantação e re-
alização do teletrabalho. Durante o período de calamidade é permitida a 
realização de teletrabalho e a escolha será feita de forma unilateral pelo 
empregador, ou seja, não há necessidade da concordância do empregado. 
Tal situação se justifica em decorrência do bem maior que é a preservação 
da vida. Entretanto, com a perda de vigência da mencionada MP, volta a 
vigorar a regra da CLT que exige o mútuo acordo entre as partes para o 
estabelecimento dessa modalidade de trabalho.  

Pelos termos da MP, cabe ao empregador decidir quais empregados 
irão realizar o home office, sendo que neste período foi permitido inclusive 
o teletrabalho para os aprendizes. Para transformar o contrato de trabalho 
presencial em teletrabalho foi reduzido o tempo de comunicação ao em-
pregado, bastando que a empresa informe com 48 horas de antecedência. 
A comunicação deve ser feita por escrito e poderão ser utilizados os meios 
eletrônicos, inclusive aplicativos de mensagem como o WhatsApp.

Ocorrendo a alteração do contrato e o empregado passando a exercer 
o teletrabalho, desde que a jornada de trabalho e as atividades continuem 
sendo as mesmas, o salário a que o empregado terá direito continuará 
sendo o mesmo, inexistindo prejuízo. Apenas alguns benefícios poderão 
ser cortados, como por exemplo, o vale-transporte (uma vez que não há 
mais deslocamento ao labor) e os adicionais condicionais como o adicional 
de insalubridade, por exemplo (pois não há mais contato com o agente 
insalubre).

No caso de o empregador conceder os equipamentos de tecnologia ao 
empregado, a MP 927 estabeleceu que isso possa ser operacionalizado por 
meio de um comodato entre patrão e empregado e que gastos decorrentes 
de infraestrutura e similares não têm natureza salarial, devendo estar pre-
visto por escrito no contrato. Desta forma, estes valores não integraram a 
remuneração do empregado para pagamento de outras verbas.

Outra mudança vinda com o texto editado pelo presidente é a possi-
bilidade de que acordo individual ou coletivo preveja que o tempo de uso 
de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada pelo teletra-
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balhador seja considerado como tempo à disposição, regime de prontidão 
ou sobreaviso, institutos trabalhistas que remuneram esse tempo como ex-
traordinário. Do contrário, a regra é que o trabalho em tais condições não 
gera pagamento de horas extras.  

A MP também faz referência expressa ao controle de jornada de tra-
balho do teletrabalhador, como será melhor desenvolvido na seção a seguir. 

3. o controle de jornAdA  
 nA pAndemIA de covId-19 

Como visto anteriormente, a MP 927 diminuiu as exigências necessári-
as para que, durante a pandemia, possa haver a adesão dos empregados ao 
teletrabalho. Isso fez ressurgir, contudo, uma discussão já existente, sobre 
como controlar a jornada daqueles que estão sob esse regime, e que agora 
ganha novos contornos em razão do elevado número de empregados nes-
sas condições e do provável caráter transitório desse estilo de labor.

Já é muito relatado que o uso inadequado da telesubordinação pode 
levar a um controle exagerado sobre os empregados, o que os obrigaria a 
permanecer constantemente conectados e à disposição dos seus empre-
gadores (ESTEVES; FILHO, 2019, p. 32). 

Ao olhar para o arcabouço legal que regula esse tema, é possível en-
contrar respostas para esse aparente conflito entre o trabalho a distância e 
o direito à desconexão dos empregados. 

Desde 2017, o artigo 62, III da CLT assim prevê que: “não são abrangi-
dos pelo regime previsto neste capítulo: III - os empregados em regime de 
teletrabalho”. O regime ali citado é aquele que regula as horas extraor-
dinárias, os intervalos e os pagamentos decorrentes em caso de infração. 
O artigo 4º, § 1º da MP 927 reiterou o texto legal e prevê expressamente 
também que:

§ 1º  Para fins do disposto nesta Medida Provisória, considera-se 
teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância a prestação 
de serviços preponderante ou totalmente fora das dependências do 
empregador, com a utilização de tecnologias da informação e co-
municação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, 
aplicável o disposto no inciso III do caput do art. 62 da Consoli-
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dação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1943.

Tal previsão não é exclusiva do direito brasileiro, posto que no Chile 
também houve reformulação no texto legal para afastar os teletra-
balhadores das regras tradicionais de teletrabalho, o que se depreende do 
artigo 22 do seu Código do Trabalho (ESTEVES; FILHO, 2019, p. 49). 

Por essa lógica, os “padrões remuneratórios migram do salário-hora 
para o salário-produtividade, alterando culturas, diálogos negociais e con-
tratos” (FINCATO, 2019, p. 70). Em vez de vender sua hora de trabalho, 
presume-se que o empregado está entregando a execução de determina-
das tarefas, não importando a duração para sua consecução. Estar-se-ia, 
portanto, diante do auge da flexibilização do tempo pelo empregado pre-
vista como definidora do teletrabalho. 

Entretanto, a mera leitura isolada dos artigos mencionados não é capaz 
de resolver a questão da jornada para teletrabalhadores. O posicionamen-
to consolidado da jurisprudência é de que não basta que não haja controle 
de jornada para que os trabalhadores sejam enquadrados no artigo 62, III 
da CLT, e sim que seja impossível o controle do período de labor. 

Ele pode ocorrer das mais diversas formas: login e logout em sistemas, 
preenchimento de planilhas, ligações constantes para saber o andamen-
to das tarefas, entre outros. Tais equipamentos e atitudes são comuns no 
quotidiano laboral e podem fazer com que a subordinação seja até mesmo 
maior do que se o labor fosse presencial, pois a tecnologia permite fiscal-
ização constante (FINCATO; LEMONJE, 2019, p. 122).

Tal necessidade de interpretação sistêmica se torna mais essen-
cial porque tanto os artigos 75-A e seguintes inseridos na CLT pela Lei 
13.467/2017 quanto os artigos constantes da medida provisória em análise 
não revogaram as outras disposições do ordenamento jurídico, tanto da 
Constituição da República quanto da própria CLT. 

Considerar que a disposição do artigo 62, III da CLT bem como o 
artigo 4º, I da MP 927 não aceita prova em contrário acarretaria violação 
direta aos preceitos do artigo 7º, XIII da Carta Magna, que garante a todo 
trabalhador o direito a uma jornada de trabalho em quantidade razoável, 
o que já vinha sendo apontado pela doutrina (EBERT, 2018). Por certo 
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que existem dificuldades em controlar o labor em telejornada que são in-
trínsecas a essa modalidade, tal como a autonomia do empregado (RAV-
AGNANI; RODRIGUES, 2018, p. 13), mas isso não as torna impossíveis. 

 
Em Portugal, por exemplo, já foi apontado que cabe ao empregador 

adotar medidas que levem os empregados a utilizar as possibilidades tec-
nológicas para impedir que os empregados possam responder às solic-
itações em horário de descanso e impondo, durante o fim de semana, que 
os servidores de correio eletrônico não podem ser acessados (ESTEVES; 
FILHO, 2019, p. 44). Com isso, evita-se até mesmo que o empregado per-
maneça conectado por vontade própria e prejudique sua saúde psicológi-
ca, ainda que sem intenção. 

Mais grave ainda é, portanto, a situação do empregado que é desloca-
do para a modalidade de teletrabalho durante a pandemia e pode-se ver 
sem qualquer proteção legal contra a exigência de jornada extraordinária, 
caso fosse adotada uma interpretação isolada do texto da MP 927.

Muitos dos mecanismos utilizados por esses empregados na sua reali-
dade pré-pandemia ainda podem ser utilizados nesse novo contexto e são 
aptos a demonstrar sua jornada e eventuais prorrogações. Assim, caso a 
nova jornada em teletrabalho ainda possa ser controlada por meios dos 
mais diversos possíveis pelo empregador, não há que se falar em exclusão 
das regras de jornada habituais, sob pena de se trazer prejuízos enormes 
ao empregado, tanto financeiros quanto físicos e psíquicos. A dicção legal 
consiste em presunção relativa, que pode ser afastada por meio de conjun-
to probatório em eventual processo trabalhista (DELGADO; DELGADO, 
2017, p. 138). 

Excluir definitivamente o teletrabalhador do controle de jornada 
poderia implicar em violações ao direito à saúde e ao meio ambiente, am-
bos dispostos nos artigos 196 e 225 da Constituição (EBERT, 2018, p. 172). 
Apesar da grande dificuldade de controle de jornada, há entendimento na 
jurisprudência trabalhista considerando ser possível o controle de jornada, 
inclusive através de controle de login e logout em sistema da empresa que 
o empregado utilizar para a realização do serviço, o que evidencia a jorna-
da controlada (FERRI; AGUIAR FILHO; MAGALHÃES, 2018, p. 172).

Corre-se o risco, a partir apenas do artigo 62, III da CLT, de que o 
empregado que trabalha remotamente tenha que atuar muito mais do que 
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aquele que labora na sede física do empregador e não tenha nenhuma 
contrapartida remuneratória legal para tanto, o que configuraria flagrante 
sonegação de seus direitos trabalhistas (BRUGINSKI; GOMES, 2019, p. 
231). Haveria, nesse caso, a exploração máxima do empregado com a fun-
damentação legal propícia para que não seja necessário o pagamento de 
qualquer adicional referente a trabalho extraordinário (ESTEVES; FIL-
HO, 2019, p. 55).

É necessário, portanto, que o ordenamento jurídico no que se refere 
à jornada do teletrabalho respeite o direito à desconexão, qual seja, “a 
liberdade do individuo de usar o seu tempo de vida livremente e como 
lhe parecer conveniente–sem estar vinculado às suas demandas laborais” 
(FINCATO; LEMONJE, 2019, p. 125). A utilização de ferramentas sim-
ples pode, na prática, evitar com que haja a prestação exacerbada de labor 
sem a devida remuneração pelo tomador, considerando também que vári-
os empregados não estavam acostumados com o trabalho em domicílio e 
estão se acostumando a essa nova realidade. 

Garante-se, dessa maneira, que haja uma interpretação conforme do 
artigo 4º, § 1º da MP 927 com o texto constitucional de modo que só 
haja total exclusão do controle de jornada quando não houver nenhuma 
maneira de controle ou vigilância do empregador sobre a jornada do em-
pregado, compatibilizando-se a redação legal com as normas da Carta 
Magna (MELO, 2017). 

Esses mecanismos de controle, ademais, devem respeitar algumas car-
acterísticas: serem de conhecimento prévio dos empregados (não cabe a 
utilização de ferramentas ocultas), estarem destinados apenas a garantir 
o cumprimento do labor, sempre devem respeitar direitos fundamentais 
como a intimidade e vida privada do empregado e guardarem a devida 
proporcionalidade, ou seja, não deve haver meio menos invasivo para que 
se atinja o objetivo da fiscalização, o que garantirá a adequação da vigilân-
cia de horários (MIZIARA, 2018, p. 1018). 

A aplicação do artigo 4º, § 1º da MP 927, portanto, precisa estar em 
consonância com os critérios práticos de avaliação da realidade do tra-
balhador: caso haja a possibilidade de fiscalização dos horários praticados, 
não deve ser considerada sua exclusão do controle de jornada, respeitan-
do, portanto os dispositivos constitucionais sobre limitação de jornada de 
trabalho e remuneração do excesso como extraordinário. 
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consIderAções fInAIs  

As consequências do novo coronavírus ainda não puderam ser inte-
gralmente auferidas, mas já é possível constatar mudanças na estrutura 
de organização das empresas, em especial a adoção do teletrabalho. Ao 
diminuir a circulação de pessoas para se deslocar até o lugar da prestação 
de serviços, esse estilo de trabalho mudou algumas rotinas e ocasionou 
relevante discussão sobre como controlar os excessos de jornada a serem 
eventualmente praticados. 

A melhor interpretação das normas sobre jornada do teletrabalhador 
leva a crer que só não será devido o pagamento de crédito extraordinário 
caso não haja possibilidade de fiscalização pelo empregador do horário 
de labor de seu subordinado. A presunção legal, portanto, não é absoluta, 
podendo ser afastada pela primazia da realidade que comprove a possibil-
idade de vigilância, o que é cada dia mais fácil pelos meios digitais. 

Até mesmo porque muitos desses novos empregados trabalhavam 
tradicionalmente com cartão-ponto e controle de jornada, a adoção do 
trabalho home office enquanto forem necessárias as medidas de distan-
ciamento social não podem desconsiderar essa estrutura que já lhes era 
aplicável. Essa é também uma maneira eficaz de lhes garantir o direito à 
desconexão, para que possam usufruir de tempo livre com seus familiares, 
amigos e outros membros do círculo social, o que é ainda mais importante 
no contexto da pandemia. 

A atual presidente do TST Maria Cristina Peduzzi já reconheceu que, 
trabalhando de maneira remota durante esse período de calamidade na-
cional, é mais difícil ao empregador vigiar a jornada realmente efetuada 
por cada colaborador, de modo que caberia ao empregado manter con-
trole das atividades desenvolvidas (“Trabalhador deve vigiar sua jornada, 
diz presidente do TST sobre atividade remota”, 2020). É o que foi aponta-
do como capacidade autorregulatória do empregado, de possuir disciplina 
para organizar seus horários e destinar tempo suficiente para a execução 
das tarefas profissionais e ainda assim tempo para suas ocupações pessoais. 
Há, portanto, ainda espaço para debate acerca da melhor interpretação 
dos artigos que versam sobre controle de jornada para os teletrabalhadores 
na pandemia. 

Reconhece-se que a medida provisória 927/2020 não foi votada no 
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Senado Federal a tempo de ser convertida em lei ordinária, de modo que 
perdeu validade. Conforme prevê o artigo 62, § 3º da Constituição, cabe 
ao Congresso disciplinar por meio de decreto legislativo as relações ju-
rídicas decorrentes da medida provisória. Caso isso não seja feito, con-
tudo, é a redação contida na medida provisória que permanecerá como 
regra durante o período em que esteve vigente, garantindo a segurança 
das relações jurídicas. A partir de 20 de julho de 2020, sem a vigência da 
medida, a única referência normativa quanto ao controle de jornada do 
trabalho remoto durante a pandemia será o artigo 62, III da CLT. 

De qualquer modo, a partir de uma interpretação sistêmica do texto 
constitucional e da aplicação de raciocínio que já está consolidado na ju-
risprudência nacional, considera-se que a análise da situação fática será 
determinante para se averiguar a possibilidade do controle e, em conse-
quência, remuneração da jornada extraordinária. 
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direito do trabalho
e a dinâmica do cuidado: 
o trabalho inviSível daS 

mulhereS, covid-19 
e a intenSificação da 

deSigualdade de gênero
silvia tuRRa gRechinski16

maRina loRenz veRnetti17

RESUMO: Esta é uma pesquisa feita atendendo à proposta de pensar 
os impactos sofridos nas relações trabalhistas em razão da pandemia do 
Coronavírus, principalmente no tocante à participação feminina. Demon-
straremos como essencial o trabalho doméstico – cuidados não remuner-
ados invisíveis. Como é tudo isso no Brasil? Como está agora com a pan-
demia? Na sequência, abordaremos os impactos da pandemia no trabalho 
feminino, passando por uma análise dos modelos liberal e de bem-estar 
social nas alterações propostas pelo governo brasileiro para mitigar a crise 
no trabalho. Concluímos demonstrando que o patriarcado e o machismo 
ainda estão na base das relações da sociedade brasileira, influindo e deter-
minando as políticas públicas e alterações legislativas no gerenciamento 
de crise.

Palavras-chave: Relações trabalhistas. Economia Feminista. Partic-
ipação da força de trabalho das mulheres. Gênero. Pandemia da COV-
ID-19.

16Professora no curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Mestre em Sociologia – Núcleo 
de Estudos de Gênero NEG na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

17Graduanda no curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e membro do Núcleo de Estu-
dos em Direito Internacional dos Direitos Humanos (NEDIDH) da PUCPR.
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Introdução  

Trabalho feminino não é necessariamente realizado por mulheres as-
sim como mulheres não realizam apenas trabalhos tidos como femininos. 
É importante desde logo demonstrar que se sabe desta diferenciação con-
ceitual, embora no texto as pautas estejam conectadas. Consideramos mul-
heres todas aquelas autodeclaradas, independentemente da conformação 
ao sexo biológico. Destaca-se que o gênero é uma construção cultural, já o 
sexo é definido pela medicina ao nascer.

Dito isso, a presente pesquisa tem o enfoque de trazer a situação de 
sobrecarga do trabalho vivenciada por mulheres no Brasil durante a pan-
demia de COVID-19. Pauta-se por referências bibliográficas feministas e 
de direito trabalhista brasileiro. 

Abordaremos o contexto econômico e trabalhista do Brasil na pan-
demia, explanando algumas medidas tomadas pelo governo brasileiro, 
principalmente a edição da medida provisória 927, que regulamenta o 
trabalho durante a pandemia e o distanciamento ou isolamento social. 
Falaremos sobre o conceito de cidadania regulada, demonstrando a im-
portância das teorias feministas para se entender as mulheres cidadãs e 
sujeitos de direitos a partir da divisão sexual do trabalho.

As consequências do isolamento social no trabalho feminino e sua con-
sequente intensificação da desigualdade de gênero restam demonstradas 
como efeito perverso dos mecanismos vindos de uma sociedade ainda ma-
chista e patriarcal para lidar com a COVID-19.

1. contexto econômIco e trAbAlhIstA  
 do brAsIl nA pAndemIA 

A edição da medida provisória 927, em 22 de março de 2020, que no 
mesmo dia em que foi publicada já sofreu revogação do seu artigo 18, 
o qual previa a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 
até quatro meses, por livre negociação entre empregado e empregador – 
um absurdo do ponto de vista do protecionismo que a dogmática jurídica 
brasileira nos ensina – demonstra a instabilidade sob vários aspectos em 
que o país tem vivido. Recebida em meio a muitas críticas inclusive da 
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, entidade 
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representativa de quase quatro mil magistrados e magistradas do Trabalho 
de todo o Brasil, que veio a público manifestar seu veemente e absoluto 
repúdio à medida provisória 927, medida que dentre outras alterações em 
detrimento da classe trabalhadora, propõe, para ilustrar, o que segue:

1. Diminuição de 25% do salário, sem diminuição da jornada (art. 1º, 
§ único) - A situação atual da pandemia passa a ser considerada “hipótese 
de força maior”. Assim, aplica-se o art. 503 da CLT, segundo o qual é líci-
ta a redução do salário em até 25%, sem redução da jornada de trabalho 
(ainda que remota).

2. Suspensão contratual por acordo individual (art. 2º) - A MP permite 
a suspensão do contrato de trabalho, por acordo individual. Leia-se: por 
imposição do empregador, pois o empregado terá receio de ser demitido 
se não aceitar.

3. Regulação do teletrabalho pela empresa (art. 4º) - A MP aprofun-
da a possibilidade de autoritarismo patronal, ao determinar que o em-
pregador poderá, “a seu critério”, adotar o regime de teletrabalho. Pela 
CLT, na redação do art. 75-C dada pela contrarreforma trabalhista (Lei n. 
13.467/2017), tal adoção deveria ser acordada entre empregado e empre-
gador. Passa a ser uma escolha livre patronal.

4. Presunção de inocência às empresas (art. 29) - A MP estabelece que 
os casos de contaminação pelo Coronavírus não serão considerados aci-
dentes de trabalho, exceto mediante comprovação do nexo causal. Assim, 
mesmo que o empregador tenha mantido o trabalho presencial até agora 
e, por conseguinte, exposto trabalhadoras/es ao vírus, será dos emprega-
dos o ônus da prova em eventual ajuizamento de reclamatória trabalhista.

5. Suspensão da maior parte da fiscalização do trabalho (art. 31) – A 
MP determina que a ação dos Auditores Fiscais do Trabalho será apenas 
orientadora, exceto para situações específicas e muito graves. Desse modo, 
impede multas e outros tipos de ação do Estado contra o autoritarismo da 
empresa.

Na semana seguinte à MP 927, foi editada em 01 de abril a MP 934 
que, dentre outros dispositivos, autoriza as instituições de ensino superior 
a abreviarem a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem 
e Fisioterapia, cumpridas as condições previstas. 
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O governo brasileiro adota o discurso da preocupação com a econo-
mia. Sobre isso, sabemos que a proposta da ONU para mitigar os efeitos 
da dívida externa nos direitos humanos é a de se considerar a introdução 
de uma renda básica universal de emergência (BOHOSLAVSKY, 2020).

As medidas econômicas oficiais do governo brasileiro vieram a público 
no dia 28 de março de 2020, em vídeo feito pelo ministro da economia para 
a empresa XP Investimentos, na plataforma YouTube18. O ministro afirma 
que entre 11 e 19 de março foram “aprovadas uma série de medidas para 
ajudar os estados e municípios, além de fortalecer o sistema de saúde na-
cional, garantindo os recursos necessários para combater a crise. Medidas 
excepcionais, como derrubada de tarifas de produtos sanitários e proibição 
de exportações.” Fala sobre a aquisição de ventiladores pulmonares19, de 
testes, rolagem de dívida, concessão de bolsa-auxílio, sobre um pós-crise, 
afirma que o Brasil tem a economia madura e que “vamos decolar”. Cita 
ainda a importância do nosso setor agrícola e do eixo economia-saúde.

Apresenta da seguinte forma o plano do ministério da economia: 
primeira onda – “todo mundo isolado, achatamos a curva”; segunda onda 
– “isolamento longo demais seria catástrofe na economia, curto demais 
seria catástrofe para saúde”. Diz ainda que “não há acordo sobre duração 
de isolamento. Balanço economia-saúde ainda não é claro. Nós sabemos 
quanto a economia aguenta, não sabemos quanto a saúde aguenta.” 

Diante desse cenário brasileiro, cabe pensarmos na crise no mundo e 
o papel do Brasil. Aqui as medidas não estão sendo realmente pensadas 
para os miseráveis e excluídos, os mais afetados em pandemias e crises 
quaisquer que sejam elas. Quem está à margem? Mulheres, indígenas, po-
bres, pretos/as (BENERÍA, 2005). Quem se beneficia do sistema? Quem 
o controla. Quem faz as normas (KUCERA, 2001).

Neste momento histórico, decisões individuais e coletivas moldarão 
saúde, economia, política e cultura. Muitas medidas de emergência de cur-
to prazo se tornarão estruturas instituídas da vida. Essa é a natureza das 
emergências. Elas fazem os processos históricos avançarem rapidamente 

18https://www.youtube.com/watch?v=voghPHGSPms. Acesso em 31/05/2020.
19Neste momento, o Brasil enfrenta o escândalo dos desvios de recursos públicos por parte de estados e municípios que 

receberam verba do governo federal para compra de equipamentos de saúde. Amapá, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro são 
alguns dos investigados pela Polícia Federal. Fonte: http://www.pf.gov.br/imprensa/noticias/2020/05-noticias-de-maio/poli-
cia-federal-investiga-desvio-de-recursos-destinados-ao-combate-do-covid-19
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(HARARI, 2020). As decisões cuja deliberação, em tempos normais, po-
dem se arrastar por anos, são aprovadas em questão de horas. Tecnologias 
ainda imaturas e até perigosas são colocadas em uso, porque os riscos de 
não se fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em 
experimentos sociais de larga escala. O que acontece quando todos tra-
balham a partir de casa e se comunicam apenas à distância? O que acon-
tece quando escolas e universidades inteiras passam a operar online? 

O cuidado que se deve ter é também em relação ao monitoramento: 
alguns países já implementam algoritmos e câmeras de reconhecimento 
facial e de temperatura corporal. Uma tecnologia de vigilância permite 
que se conheça a temperatura dos corpos, pressão sanguínea e frequência 
cardíaca. 

Se as empresas e os governos começarem a coletar nossos dados 
biométricos em massa, eles podem nos conhecer muito melhor do 
que nós mesmos, e podem não apenas prever nossos sentimentos, 
mas também manipulá-los para nos vender o que quiserem - seja 
um produto, seja um político. (HARARI, 2020) 

Podemos optar por proteger nossa saúde e impedir a epidemia de 
COVID-19 não instituindo regimes totalitários de vigilância, mas, prefe-
rivelmente, capacitando os cidadãos. Quando as pessoas são informadas 
dos fatos científicos e quando as pessoas confiam nas autoridades públicas 
para lhes informar esses fatos, os cidadãos podem agir corretamente, mes-
mo sem um Big Brother vigiando por sobre seus ombros. Uma população 
motivada e bem informada é geralmente muito mais poderosa e eficaz do 
que uma população ignorante e policiada. Lembrando, num plano global, 
que não há fronteiras para um vírus.

Nesse sentido, a quarentena global nos faz pensar (HOBSBAWN, 
2012) 1) que ela põe fim à convicção da hipertecnologia controlando a 
natureza; 2) que os fundamentos da ideologia privatista e liberal tendem a 
desmoronar, porque invoca-se não só o primado da intervenção pública, 
mas também uma espécie de Estado-providência que suporta todas as ne-
cessidades das/os cidadãs/ãos; 3) que o trabalho desempenha novamente 
um papel essencial, mesmo heroico (vide os serviços de saúde); 4) e que res-
surge a necessária reconstrução dos direitos sociais do trabalho, da segu-

11Registro de campo, Taller de Sanación intergeneracional, 7 de octubre de 2015, San Isidro, Buenos Aires.
12Misas de Sanación del padre L., 31 de mayo, 7 y 14 de julio de 2020, difundidas por el canal youtube.
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rança, do rendimento e da estabilidade num cenário similar ao pós-guerra.

O Estado de Bem-Estar Social nasce com Otto von Bismarck e no 
Brasil é o presidente Getúlio Vargas seu até hoje maior expositor, sendo 
que com seu governo vem também nossa CLT – Consolidação das Leis 
Trabalhistas. Falaremos disso assim que entendermos a importância de se 
considerar e incluir as mulheres nesse processo.

2. trAbAlho e cIdAdAnIA regulAdA 
 – teorIAs femInIstAs 

Cidadania é a capacidade dos indivíduos de participar na organização 
do Estado e da sociedade, contribuindo na elaboração de políticas públi-
cas capazes de concretizar os direitos formais (BARSTED, 1994). As mu-
danças políticas que desembocaram no restabelecimento do Estado de Di-
reito, em meados da década de 1980, ocorreram em um quadro marcado 
por uma enorme dívida externa e interna, pelo início de um intenso pro-
cesso recessivo nacional e internacional. Destaque-se, também, o aumento 
da miséria, a fragilidade ideológica dos partidos políticos e a ausência de 
uma cultura política democrática que envolvesse grandes parcelas da pop-
ulação na reformulação do Estado e da sociedade brasileiras (BARSTED, 
1994). 

Os movimentos sociais haviam sido, nos anos de ditadura militar (dé-
cadas de 1960-1970), uma forma de resistência e de sobrevivência política. 
O movimento feminista conseguiu vitórias e conquistou campos de poder. 
O movimento de mulheres na década de 1970 no Brasil contribuiu para a 
redemocratização, estabelecendo diálogos com o poder legislativo e exec-
utivo, participação em conferências, seminários, congressos, movimentos 
de rua, passeatas, políticas públicas relativas à mulher, diálogo com o Es-
tado para questionar saúde, violência, trabalho, educação, cultura e meio 
ambiente.

As feministas são categoria de base importante, da qual emerge uma 
noção de sujeito coletivo de direitos20 (KUCERA, 2001).

O Brasil tem formação estrutural de Estado colônia, oprimindo seu 

20O que se espraia para o entendimento contemporâneo em relação ao movimento negro, indígena, quilombola, imigran-
te, LGBTTQI+, sem prejuízo dos aqui não citados.
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povo desde a chegada de todos os que aqui vieram explorar. Coronelismo 
e oligarquia são as práticas dominantes, e entre as décadas de 1920-1960 
o conflito se estrutura na esfera da acumulação e, burocraticamente, na 
da distribuição (SANTOS, 1979). Nossa república velha é substituída pelo 
laissez-faire.

A hegemonia ideológica do laissez-faire teve vida curta no Brasil, restri-
ta à área urbana, entre 1888 (abolição da escravatura) e 1931 (primeiro ano 
do governo Getúlio Vargas), no que concerne à economia, e vulnerada a 
partir de 1923, no que diz respeito às relações sociais. Orientando-se a elite 
pelos princípios do laissez-faire clássico, torna-se bastante compreensível 
que, após a lei de sindicalização, de 1907, permitindo a livre organização 
do trabalho, suas próprias normas e concepções e, independentemente de 
qualquer ingerência estatal, industriais e comerciantes se organizem em 
grupos de pressão que, desde o século anterior tentavam ingressar de for-
ma associativa e organizada na vida política e social. O número de greves 
operárias explode em São Paulo, por exemplo.

E daí que surgem na década de 1920 as primeiras tentativas de se alter-
ar no Brasil a concepção da ordem social prevalecente (laissez-fairíanismo 
estrito) com a Lei Eloy Chaves, base da previdência social brasileira. E a 
resposta do poder público à crescente organização e agressividade da força 
de trabalho resumira-se à pura e simples repressão. 

Após 1923, várias tentativas foram feitas no sentido de regulamentar 
o processo de acumulação, todas, entretanto, sem qualquer efeito prático 
significativo. Lei de férias, sobre o trabalho de menores e de mulheres, 
sobre a segurança e higiene no trabalho, foram sucessivamente pedidas, 
sugeridas, eventualmente aprovadas e, não obstante, poucas alterações 
se operavam na esfera da acumulação. Ao mesmo tempo, estes eram os 
principais itens das demandas dos trabalhadores, e, sobretudo, das greves 
operárias que se sucediam e se intensificavam.

Aqui surge o conceito-chave que permite entender a política econômi-
co-social pós-1930, assim como fazer a passagem da esfera da acumulação 
para a esfera da equidade é o conceito de cidadania regulada, implícito na 
prática política do governo revolucionário.

Aqui claramente demonstrada a importância de se trazer teorias fem-
inistas para se entender a divisão do trabalho e seus muitos reflexos na es-



OrganizadOres: gustavO pereira farah, ariê scherreier ferneda e MiriaM Olivia knOpik ferraz

73

trutura social e no que vamos falar que a pandemia resulta para o trabalho 
feminino. 

Por cidadania regulada entende-se o conceito de cidadania cujas raízes 
encontram-se não em um código de valores políticos, mas em um sistema 
de estratificação ocupacional, definido por norma legal. Em outras pala-
vras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se encon-
tram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas 
em lei. A extensão da cidadania se faz, pois, via regulamentação de novas 
profissões e/ou em primeiro lugar, e mediante ampliação do escopo dos di-
reitos associados a estas profissões, antes que por expansão dos valores iner-
entes ao conceito de membro da comunidade. A cidadania está embutida 
na profissão e os direitos do cidadão restringem-se aos direitos do lugar 
que ocupa no processo produtivo, tal como reconhecido por lei. A asso-
ciação entre cidadania e ocupação proporcionará as condições institucio-
nais para que se formem, posteriormente, os conceitos de marginalidade 
e de mercado informal de trabalho, uma vez que nestas últimas categorias 
ficarão incluídos não apenas os desempregados, os subempregados e os 
empregados instáveis, mas, igualmente, todos aqueles cujas ocupações, por 
mais regulares e estáveis, não tenham sido ainda regulamentadas. 

Esse conceito se disseminou na cultura cívica do Brasil. Uma das prin-
cipais brechas que se abrem na ideologia laissez-fairiana, permitindo, ao 
mesmo tempo, a criação de um espaço ideológico onde a interferência 
do Estado na vida econômica não conta com a noção, ou a intenção, de 
promover o desenvolvimento de uma ordem fundamentalmente capital-
ista. Com a Constituição Federal de 1937, finalmente, coroa-se todo esse 
desenho de engenharia.

A população economicamente ativa é partilhada em regulamentados 
e não regulamentados, os regulamentados o são por categoria profission-
al e os trabalhadores regulamentados poderiam associar-se em sindica-
tos, os quais deveriam ser reconhecidos pelo Estado. A regulamentação 
das profissões, a carteira profissional e o sindicato público definem, assim, 
os três parâmetros no interior dos quais também a cidadania se define. 
Os direitos dos cidadãos são decorrência dos direitos das profissões e as 
profissões só existem via regulamentação.

O instrumento jurídico comprovante do contrato é a carteira profission-
al que se torna, em realidade, mais do que uma evidência trabalhista uma 
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certidão de nascimento cívico. Quando, após reestruturar nestes moldes a 
esfera da produção, o Estado se volta para a política social stricto sensu, 
a ordem de cidadania regulada assim gerada irá condicionar o sistema de 
desigualdades decorrentes da política oficial de previdência, por um lado, 
e o desenvolvimento de um conflito ao mesmo tempo político e intraburo-
crático, por outro, gerando as desigualdades dos benefícios previdenciários 
dispensados aos cidadãos estratificados em categorias profissionais.

E o trabalho da mulher? Culturalmente há uma diferença entre o que 
é atividade de mulher e o que é atividade de homem, e essa dicotomia 
assume correlação com as características tidas como femininas e masculi-
nas para o desempenho de cada papel, conforme apontaremos no tópico 
seguinte. No Brasil, foi só em 1932, governo de Getúlio Vargas, que as 
mulheres puderam votar. Em 1943, com a edição do Decreto-lei 5452, 
nossa conhecida Consolidação das Leis do Trabalho, asseguram-se mais 
direitos aos trabalhadores do que os vistos com a Constituição de 1937, e 
a participação das mulheres na economia, embora embrionária, já se faz 
presente.

Desde então, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), menos de 14% das mulheres tinha emprego nos anos 1950, e o 
último censo (201021) mostra que esse número passou para 49,9%. No en-
tanto, a quantidade de mulheres empregadas ainda é bem menor quando 
comparada à quantidade de homens empregados, cuja participação caiu: 
passou de 80,8% em 1950 para 67,1% em 2010. E essas diferenças se re-
fletem na remuneração: em 2018, ainda segundo o IBGE, o rendimento 
médio das mulheres com emprego foi 20,5% menor do que o dos homens. 

Além disso, as mulheres gastam o dobro de tempo dos homens em 
atividades domésticas: enquanto eles gastam em média 10,9 horas por se-
mana, as mulheres gastam 21,3 horas. O que reflete diretamente, segundo 
mais estudos vêm apontando, na gestão de carreira: 41,8% dos cargos 
gerenciais no Brasil são ocupados por mulheres.

Só para termos uma ideia da progressão do reconhecimento da im-
portância das mulheres e de suas atividades nas economias, na reunião 
de junho de 2019 do G20, grupo formado pelos ministros de finanças e 
chefes dos bancos centrais de 19 países, do qual o Brasil faz parte, foram 

21Em 2020 sairá o novo censo, com 32% menos perguntas que o anterior, de 2010. Fonte: https://www.ibge.gov.br/ em 
31/05/2020.
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estabelecidas metas para a redução da desigualdade de gênero nas maiores 
economias do mundo. Até 2025, o Brasil precisa reduzir a diferença entre 
homens e mulheres em 25%. A estimativa é de que 5,8 trilhões de dólares 
seriam injetados na economia mundial.

Na segunda década do século XXI, contudo, a economia mundial pas-
sou a enfrentar novos desafios. Em 11 de março de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) decretou que o mundo estava diante de uma 
pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). O primeiro caso 
dessa doença respiratória aguda foi confirmado ainda em dezembro de 
2019, na cidade de Wuhan, na República Popular da China, e acabou 
por deixar de ser um problema isolado em virtude de toda a globalização 
hodierna. E essa problemática afeta, ainda mais, a segregação de gênero 
dentro do trabalho – como veremos a seguir.

3. As consequêncIAs do IsolAmento socIAl,  
 ocAsIonAdo pelA pAndemIA de covId-19,  
 no trAbAlho femInIno  

A situação da pandemia ocasionando a crise global, cuja data para um 
fim é incerta, impacta não apenas os sistemas de saúde ao redor do mundo, 
mas também a economia e as relações trabalhistas, em inúmeros setores, 
como vimos demonstrando. Nesse viés, como exemplo de consequências 
no tocante ao ofício, infere-se sobre o advento de novas dificuldades en-
frentadas pelas mulheres em suas rotinas de trabalho, já que a desigual-
dade de gênero se tornou ainda mais acentuada no período de isolamen-
to social. Desse modo, para entender esse contexto de segregações entre 
gêneros, é inevitável salientar acerca das relações históricas de poder entre 
a masculinidade e o corpo feminino, que envolvem autoritarismo e que 
culminam nas divisões sexuais de papéis contemporâneas.

Embora pareça repetitivo mencionar Simone de Beauvoir em pautas 
ligadas à mulher, a compreensão de algumas de suas teses, em uma primei-
ra análise, manifesta-se inevitável no estudo de como o corpo feminino se 
consagra, social e historicamente, como objeto de opressão. Nesse ínterim, 
busca-se a compreensão dos primeiros parágrafos de sua obra O Segundo 
Sexo, nos quais Beauvoir projeta as razões pelas quais a mulher é tratada 
como “um outro do homem”. Assim, gradativamente, a autora conclui 
que a visão de domínio do masculino se iniciou quando o ser humano 
estava inserido em um “Estado de Natureza”, no qual havia a força físi-
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ca como aspecto mais qualificado para assegurar a sobrevivência. Dessa 
forma, nota-se que o sexo masculino obtinha prestígio, já que este possui 
biologicamente uma estrutura mais forte – e essa percepção continua até 
a contemporaneidade. Seguindo essa linha de raciocínio, a autora escreve 
que, ainda que não haja ciência que prove quaisquer divergências intelec-
tuais entre os sexos, a proeminência do corpo masculino em relação ao 
feminino prossegue, como se nada houvesse mudado. Esse âmbito tem 
como resultado uma cultura patriarcal, na qual as mulheres são oprimidas 
por meio de falsos ideais de supremacia do homem, evidenciados bastante 
claramente em várias situações de agressão.

 
Os fatores que condicionam a existência da dominação patriarcal são 

analisados por vários autores sob diversas óticas, principalmente a da in-
fluência social (BRAGHINI, 1990). Cada vez mais estudos consolidam-se 
no sentido de demonstrar que variáveis socioeconômicas, político-ide-
ológicas, culturais e educacionais auxiliam na manutenção da submissão 
da mulher a situações crônicas de opressão e dominação por parte do mas-
culino. A subordinação do corpo feminino é embasada por minuciosos pa-
drões vivenciados ao longo da vida, que acabam por normalizar compor-
tamentos dominantes, opressivos, agressivos e violentos do sexo masculino. 

 
Essa banalização do patriarcado fomenta inúmeras barreiras que inter-

ferem nas tentativas de proteger as mulheres das mais diversas formas de 
agressão, já que muitas dessas situações não são denunciadas, em razão da 
deterioração da autonomia feminina ou, até mesmo, pelo medo da respos-
ta social. Esse receio, enfrentado por inúmeras vítimas, de confessar a vio-
lação de seu corpo, tem como base a possibilidade de uma não aceitação 
da sociedade, que tende a duvidar da veracidade e da sanidade da mulher 
– o que ocorre, inclusive, dentro das próprias famílias das vítimas. Dessa 
maneira, as próprias relações sociais desencorajam as denúncias de violên-
cia de gênero, além de banalizarem as condutas agressivas masculinas. 

Aqui estamos considerando agressão também os assédios morais e sex-
uais em âmbito do trabalho (BENERÍA, 2005), e violência também moral, 
institucional, psicológica e demais definidas na Lei 11.340/2006.

Essa noção histórica de superioridade de gênero, todavia, não é um 
pensamento exclusivo de certos cidadãos, mas, sim, encontra-se como uma 
característica intrínseca na sociedade. Nota-se essa inerência, por exemp-
lo, em vítimas de relacionamentos abusivos que aceitam a submissão ao 
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parceiro, por acharem que a violência expressa um comportamento nor-
mal masculino que deve ser tolerado.  Isso ocorre porque o âmbito social 
percebe, mesmo que inconscientemente, a feminilidade como atributo de 
fraqueza e, por isso, o corpo feminino acaba por se subordinar aos desejos 
do gênero pseudo-superior, como se fosse uma relação de poder tal qual a 
do Estado de Natureza, em que o mais forte domina o mais fraco.

Conectando essa pauta com o período de isolamento da pandemia 
de COVID-19, percebe-se que toda essa intensificação da desigualdade 
de gênero afeta a saúde física e psicológica da mulher, o que influencia, 
também, nas relações trabalhistas femininas. A adesão das mulheres ao 
mercado de trabalho já é complicada, o que se torna perceptível, para Bar-
bara F. Reskin e Heidi I. Hartmann (1989, tradução nossa), no fato de que 
“as oportunidades do mercado de trabalho das mulheres são afetadas pela 
educação profissional, educação geral e outras influências de socialização 
e treinamento as quais estão expostas”. As mulheres, portanto, precisam 
se esforçar, naturalmente, mais do que os homens para que se conquiste 
espaços nos ofícios, e qualquer desequilíbrio psíquico pode comprome-
ter a carreira. Entretanto, tampouco é esse o único aspecto que interfere 
no mercado de trabalho feminino. Conforme pesquisas realizadas pelas 
mesmas autoras, “esposas manteriam a responsabilidade pelo cuidado de 
crianças e trabalho doméstico, mesmo quando empregadas em período 
integral, porque sua orientação principal seria em relação à família”, e 
essa conclusão indica mais uma característica do ofício das mulheres na 
sociedade: a dupla jornada de trabalho, pois há ocupações dentro e fora 
de casa.

 
Durante a pandemia, essa simultaneidade entre o trabalho doméstico 

e o remunerado das mulheres foi acentuada, principalmente em virtude 
do fechamento de escolas e creches – para aquelas que cuidam de crianças 
– e por essa inerente segregação social das funções familiares, nas quais o 
homem se resguarda e a mulher se sobrecarrega. Verifica-se essa perspec-
tiva por meio das observações feitas pela Revista de Ciências Sociais Da-
dos, editada pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), sendo observado que, durante 
a quarentena, no Brasil, reduziu-se o número de submissões de artigos 
acadêmicos assinados por mulheres.

Acolhe-se, dessa maneira, que a pandemia de COVID-19 impactou 
fortemente a vida das mulheres através da intensificação da desigualdade 
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de gênero – e isso é observado tanto no aumento da violência doméstica , 
quanto pelo incremento de maiores jornadas de trabalho. 

A segregação sexual do trabalho, contudo, não é uma característica 
apenas do cenário pandêmico. Ela, também, tem raízes econômicas e está 
muito presente no cotidiano – e o isolamento social apenas expôs essa 
situação.

Além da histórica opressão do corpo feminino, possibilita-se o estudo 
das segregações trabalhistas entre gêneros sob a perspectiva da economia, 
pauta na qual há inúmeros debates que carecem de soluções. Enfatiza-se 
a existência de divergências sobre como os modelos econômicos vigentes 
afetam as mulheres, tendo em vista que, na globalização, duas faces se 
contrastam: uma de desigualdades e uma de democratização. 

Essa contraposição encontra-se no fato de que, embora seja relatado 
o crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho, as 
economias tradicionais não contemplam a perspectiva de gênero como 
objeto de estudo, excluindo, até mesmo, a produção doméstica. Desse 
modo, ocorrem as noções já expostas sobre desigualdades de gênero, mas 
dessa vez com raízes, também, econômicas. São fomentados, nesse sen-
tido, fenômenos como as diferenças salariais entre homens e mulheres, a 
precarização do trabalho feminino, e, como antes mencionado, as duplas, 
triplas, quádruplas jornadas de trabalho das mulheres, evidenciada na so-
brecarga na área doméstica. 

4.  A covId-19 e A IntensIfIcAção  
 dA desIguAldAde de gênero

O risco no trabalho se faz cada vez maior, porque temos perdido cada 
vez mais o caráter protecionista da legislação trabalhista brasileira. Senão, 
vejamos.

O capítulo II-A da Consolidação das Leis do Trabalho introduzido 
pela contrarreforma trabalhista (Lei 13.467/2017) é rapidamente ignora-
do e relativizado durante a pandemia em boa parte das esferas do serviço 
público e da iniciativa privada para obrigar empregados, servidores e 
“autônomos” que trabalham subordinados a começarem, do dia para a 
noite, realizar seus trabalhos em home office, independentemente de ter-
em ou não equipamento para tal, sem receberem nenhum auxílio nesse 
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período considerando gastos de equipamentos próprios, aumento de con-
sumo de luz, troca de internet para corresponder às necessidades do em-
pregador; enfim, uma infinidade de despesas que deve ser suportada pelos 
empregadores ou, no caso de servidores públicos, pelo Estado. Nunca, em 
momento algum, deveria ser suportado pela pessoa que vive da venda de 
sua força de trabalho (SANTOS, 2020).

O momento exigia que todos ficássemos o mais rápido possível em casa 
e reclusos, é verdade. Isso, no entanto, nunca deveria ter ocorrido sem que 
fosse respeitado o já exíguo prazo que traz o art. 75-C da CLT, de 15 dias 
no mínimo.

Nesse ponto, muitos não irão se convencer de que é necessário prazo 
maior do que o de 48 horas, previsto do art. 4º da Medida Provisória 927, 
visto que é só trocar o lugar de prestação de trabalho. Desconsidera-se 
que nem todas as pessoas trabalhadoras têm um local, quiçá um cômodo, 
para tal, muito menos com toda a aparelhagem necessária. Outra questão 
importante que algumas pessoas tiveram que encarar nesse período: o que 
fazer com as crianças e com os idosos?

As escolas fecharam e as crianças foram colocadas em casa aos cuida-
dos de suas mães e pais (cabendo essas reflexões a outros arranjos famili-
ares que não os tradicionais ou nucleares). Na sociedade patriarcal, sabe-se 
que a responsabilidade do cuidado das crianças poucas vezes não está ex-
clusivamente com a mãe, que tem também sob sua tutela o companheiro 
e os idosos.

Os idosos, grupo de risco da COVID-2019, precisam de auxílio para 
compras, bem como para uma infinidade de tarefas no preparo para o 
isolamento, até a realização do próprio trabalho doméstico neste momen-
to. Também tem a questão da manutenção de afetos em período de solidão 
(a depressão atinge 11% dos idosos entre 60 e 64 anos, segundo o IBGE).

O Capítulo II-A da CLT, assim como a MP 927 em seu art. 4º, são om-
issos ao tratar o controle de jornada em teletrabalho. Deixando um hiato 
nesse particular e não prevendo a obrigatoriedade de redução da jornada 
de trabalho, bem como das metas de produção, não só nesse período (e 
principalmente nele), mas sempre (visto que essa modalidade de trabalho 
acaba trazendo mais ônus para a pessoa trabalhadora) reforça a ideia fala-
ciosa de que o benefício é todo da pessoa trabalhadora que passa a não 
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ser subordinada simplesmente por estar trabalhando de sua casa. A forma 
como se trata o teletrabalho geralmente é a de que, em tempos normais, 
principalmente, é benesse concedida sobretudo a mães, como é aberta-
mente difundido, pois assim elas teriam mais tempo para cuidar de seus 
filhos (como se isso não se desse por ausência de compromisso coletivo 
com a criação das pessoas de amanhã). Há, inclusive, ambientes nos quais 
a produtividade exigida é maior do que no ambiente de trabalho, corrob-
orando com esta ideia falsa (SANTOS, 2020).

Desse modo, vemos o trabalho de cuidado com crianças e idosos que 
poderia e deveria ser social - em especial se tivéssemos a coragem de de-
scolonizar nosso pensamento e agir para além de conceitos acadêmicos 
– ser arremessado novamente às mulheres. E a camada social faz, sem 
dúvida, com que o peso dessas responsabilidades seja sentido de modos 
diferentes, desde a melhor saúde dos idosos ou a capacidade de propor-
cionar-lhes essa assistência com planos particulares, até o tamanho médio 
das residências.

Porém, para além de uma questão “pessoal” das mulheres ou 
privada (e vejamos que há muitos anos as feministas nos lembram 
que os problemas “pessoais” ou “privados” são políticos, acima de 
qualquer coisa, e a noção de ideologia marxista também aponta no 
mesmo sentido), estamos diante do aprofundamento de três projetos 
presentes na agenda neoliberal:
1) ensino à distância para crianças de todas as idades e adolescentes, 
com transferência da responsabilidade da educação do Estado para 
a família, ou seja, para as mães, avós, tias, irmãs mais velhas; fim 
dos postos de trabalho na educação e precarização ainda maior no 
magistério, cuja categoria é composta por maioria de mulheres;
2) com a destruição, que segue curso, da Previdência Social, a trans-
ferência da responsabilidade para a família do cuidado das pessoas 
idosas, tanto material quanto econômica, fato que, mais uma vez, 
sobrecarrega filhas e noras, em regra;
3) o teletrabalho sem limites e o desmonte de uma regulamentação 
que proteja a pessoa trabalhadora minimamente, sendo “concedi-
da” como verdadeira graça do patronato e não como sendo meio de 
impor jornadas ainda mais exaustivas, aproveitando-se da confusão 
entre local de labor e lar, fazendo com que a jornada de trabalho vá 
se arrastando dia (e noite) afora, sem qualquer fiscalização possível.
A normalização da sobrecarga e superexploração de mulheres, 
pessoas negras, que não se adequam à heteronormatividade, neste 
período de quarentena significará, como constantemente é apon-
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tado pelas feministas (em especial as amefricanas e interseccionais) 
retrocesso para toda a classe trabalhadora. (SANTOS, 2020)

As mulheres vêm insistentemente apontando sua exaustão e não é 
para menos, pois estão, afinal, assumindo o trabalho que o Estado dever-
ia constitucionalmente se responsabilizar, com crianças e idosos, porém 
que nesse momento se torna praticamente impossível. Exigir de quem está 
com a tarefa de cuidar e auxiliar nesse momento crianças e idosos que 
trabalhe e produza intelectualmente é cobrar trabalho impraticável para 
qualquer ser humano.

Não se aponta aqui com todas essas referências teóricas a dificuldade 
de conjugar vida acadêmica, teletrabalho, trabalho doméstico, materni-
dade e o cuidado de idosos. Isso as mulheres já fazem há muito tempo. 
O que se intenta demonstrar é o fazer agora em confinamento, com total 
omissão do Estado e sem a possibilidade de contar com auxílios externos.

consIderAções fInAIs  

Trazendo essa perspectiva para a COVID-19, percebe-se que, na 
verdade, o isolamento social apenas evidenciou segregações sexuais do 
trabalho já existentes, porque houve a transparência da presença dessa 
histórica divisão de papéis entre os gêneros. Debate-se, portanto, acer-
ca dos panoramas econômicos futuros, analisando as consequências do 
cenário pandêmico. É possível que haja, ao mesmo tempo, o livre mercado 
e a obtenção plena de direitos humanos? Ou a solução seria a adoção de 
modelos caracterizados por um Estado que organiza a política e a econo-
mia, como o de welfare state? São inúmeros os questionamentos, mas, o 
que pode ser respondido é que há, sim, a necessidade da criação de políti-
cas públicas que promovam equidades sociais – dentre elas, proteções le-
gais para as mulheres, em diversos setores.
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o impacto do coronavíruS 
(covid-19) naS relaçõeS 

de trabalho Sob o priSma 
do fato do príncipe

anysia caRla lamão pessanha23

tauã lima veRdan Rangel24

Resumo: Ao final do ano de 2019, a província de Wuhan, na China, 
foi surpreendida pelo aparecimento de um novo vírus, o SARS-CoV-2, do 
gênero Coronavírus que deu origem à doença COVID-19. Nesta senda, 
a mencionada província foi considerada o berço da pandemia de COV-
ID-19, assim reconhecida pela OMS em janeiro de 2020. Devido a seu 
alto nível de transmissibilidade, principalmente, por ser uma doença essen-
cialmente respiratória, medidas rigorosas precisaram ser tomadas, como 
a paralisação das atividades escolares e atividades econômicas considera-
das não essenciais. Os reflexos dessas providências impactaram diversos 
seguimentos, dentre eles, a economia e as relações trabalhistas. Haja vista 
que, com o isolamento social, muitas empresas precisaram suspender as 
atividades e, via reflexa, cessar os contratos de trabalho em decorrência 
da pandemia instaurada. Assim, o principal objetivo do presente arti-
go é abordar sobre a aplicabilidade do fato do príncipe aos contratos de 
trabalho encerrados em decorrência da pandemia. Nesse passo, a prob-
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lemática converge-se ao objetivo no que tange ao fato do príncipe restar 
caracterizado ou não na interrupção dos contratos de trabalho pelo ad-
vento da COVID-19. A metodologia utilizada foi revisão de literatura feita 
de leis, doutrinas, artigos científicos e demais materiais concernentes ao 
assunto. Portanto, apesar da literalidade do art. 486 da CLT apontar para 
a possibilidade da aplicação do fato do príncipe em tempos de pandemia, 
não resta demonstrado na prática, haja vista que as medidas impostas pelo 
Poder Público visam promover a dignidade da pessoa humana e a pro-
teção do bem maior que é a vida.

Palavras-chave: Coronavírus; Relações de trabalho; COVID-19; Fato 
do príncipe.

consIderAções InIcIAIs

As circunstâncias impostas pelo advento do coronavírus (COVID-19) 
têm impactado todo o mundo e, principalmente, o ordenamento juríd-
ico brasileiro nos mais diversos seguimentos. No presente artigo, serão 
analisados os embates causados nas relações de trabalho no que tange 
à aplicabilidade do fato do príncipe. É certo que foram editadas várias 
recomendações a nível internacional, dentre essas, cabe ressaltar o isola-
mento social e a suspensão do funcionamento de algumas atividades em-
presárias, numa narrativa não tão distante da realidade a interrupção de-
finitiva dessas atividades.

Diante disso, restou incerto o futuro das empresas impactadas e acar-
retou insegurança econômica. Dessa maneira, uma das alternativas viáveis 
aos empreendimentos é a cessação do contrato de trabalho para não liq-
uidar todo o ativo da empresa. Nesse contexto, resta a dúvida quanto à 
aplicabilidade do fato do príncipe aos contratos de trabalho encerrados em 
decorrência da pandemia.

Voltando-se a argumentação para dirimir as dúvidas inerentes à temáti-
ca em tela, necessário é caracterizar a COVID-19 em breves nuances com 
escopo de esclarecer a inquietação no enfrentamento dessa pandemia. 
Desde já, destacando sua alta virulência e facilidade de transmissão. Em 
um segundo momento, imperioso é trazer à baila as delimitações e a car-
acterização do fato do príncipe no âmbito trabalhista, vez que é um insti-
tuto pouco utilizado nessa seara. Sobretudo, em razão da interrupção das 
atividades econômicas serem previstas ou abarcada pelo risco da própria 
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atividade. Daí a extrema importância em elucidar esses aspectos.

Feito isso, será traçado um paralelo entre o fato do príncipe, previsto 
no art. 486 da CLT, e a contemporânea conjuntura, levando em consid-
eração as legislações promulgadas visando o enfrentamento, bem como a 
aplicação jurisprudencial. Neste quadrante, restará claro sobre o impacto 
do coronavírus (COVID-19) nas relações de trabalho em relação ao fato 
do príncipe.

1.  noções propedêutIcAs  
 sobre o coronAvírus (covId-19)

Segundo o Ministério da Saúde (s.d., s.p.), a COVID-19 é uma pato-
logia decorrente do coronavírus, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Nes-
sa vereda, a pessoa contaminada pode ostentar um quadro clínico de 
infecções assintomáticas, mas há possibilidade de apresentar quadros res-
piratórios graves. Nessa vereda, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
assevera que cerca de 80% dos pacientes infectados por COVID-19 são 
assintomáticos, enquanto aproximadamente 20% apresentam sintomas 
acentuados, sendo necessários os cuidados hospitalares em razão da difi-
culdade respiratória. Inseridos nesse quantitativo de 5% a 20%, mais ou 
menos, de casos que necessitarão de oxigenoterapia, ou seja, tratamento de 
insuficiência respiratória através da ventilação mecânica (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, s.d., s.p.).

Apesar de a projeção apresentar um pequeno índice de pessoas que 
necessitarão do suporte hospitalar e auxílio de ventilação mecânica, o 
vírus em comento causa preocupação diante da alta capacidade de con-
taminação. Evidencia-se que a proporção básica de contaminação é de 
um para 2,5 pessoas, de acordo com estudos feitos em Wuhan (HE et al, 
2020). Aliás, a cidade supramencionada foi determinada como o berço da 
pandemia, uma vez que o vírus era desconhecido antes de iniciar uma ep-
idemia em Wuhan, na China, no final do ano de 2019, conforme elucida 
a Agence France-Presse (AFP, 2020, s.p.).

Vale ressaltar que a origem precisa da doença ainda é alvo de dis-
cussões, mas as teorias apontam para o mercado de Wuhan, onde eram 
comercializados animais vivos, os quais eram portadores e transmissores 
do vírus em comento. Trata-se de um vírus que sofreu mutação e, perante 
análises genéticas de amostras, revela-se uma fonte comum na China AFP, 
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2020, s.p.).

Nesta senda, o coronavírus pode ser delimitado como um conjunto 
de vírus que propiciam a infecção respiratória. O mais recente agende do 
coronavírus foi descoberto no final do ano de 2019, na China, que deu 
origem à COVID-19. É mister esclarecer que existem outras formas do 
vírus e o primeiro, isolado em humanos foi em 1937 e em 1965, ganhou a 
nomenclatura em vigor, qual seja, coronavírus devido ao seu formato rem-
eter a uma coroa. Assim, os vírus mais comuns do conjunto sub examinem 
são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1, 
os quais acometem um alto índice de pessoas, principalmente, crianças 
pequenas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, s.d., s.p.).

O coronavírus, por seu turno, possui sete agentes infecciosos (subtipos) 
que exteriorizam como um resfriado comum, e três desses podem evoluir 
para infecções respiratórias muito mais graves nos humanos, expondo-os 
ao risco de morte, como uma “pneumonia fatal” (TESINI, 2020, s.p.), 
quais sejam

Sars-CoV-2 é o novo coronavírus identificado como agente eti-
ológico da doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) que começou 
em Wuhan, na China, no final de 2019 e se espalhou por todo o 
mundo.
Mers-CoV foi identificado em 2012 como agente etiológico da sín-
drome respiratória do Oriente Médio (mers).
Sars-CoV foi identificado em 2002 como agente etiológico de uma 
epidemia de síndrome respiratória aguda grave (sars).
Os coronavírus que causam infecção respiratória grave são zoon-
oses. O SARS-CoV2 possui uma transmissão significativa de pessoa 
para pessoa (TESINI, 2020, s.p.)

Com isso, faz-se necessário trazer o conceito da COVID-19 sob a per-
spectiva de Brenda L. Tesini como “uma doença respiratória aguda, al-
gumas vezes grave, causada pelo novo coronavírus sars-CoV-2” (TESINI, 
2020, s.p.). É oportuno consignar, em termos gerais, que “os coronavírus 
são vírus de RNA com envelope que causam doença respiratória de grav-
idade variável, do resfriado comum à pneumonia fatal” (TESINI, 2020, 
s.p.).

Como cediço, a COVID-19 é marcada por um alto índice de transmis-
sibilidade. Não obstante, as pessoas assintomáticas ou no período pré-sin-
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tomático (período de incubação) são passíveis de contaminar outras pes-
soas. Diante disso, o SARS-CoV-2 é transmitido, principalmente, através 
de gotículas respiratórias emitidas de pessoas contaminadas através de es-
pirros ou tosses, tendo o potencial de atingir outro indivíduo numa distân-
cia de até dois metros (GANDHI; LYNCH; RIO, 2020, p. 1).

Nessa toada, é possível que o vírus permaneça ativo via aerossol por 
mais de três horas, sobretudo, apresenta uma grande resistência quando 
presentes em superfícies de papelão, plástico e aço inoxidável, onde sua 
durabilidade se estende por dias, o que influencia potencialmente na trans-
missão do vírus. Vale destacar que o RNA do SARS-CoV-2 foi constatado 
nas fezes e no sangue, embora ainda não tenha sido documentado casos de 
infecção fecal-oral (GANDHI; LYNCH; RIO, 2020, p. 1-2).

No que tange ao período de incubação, compreende-se entre 2 a 14 
dias, desde a exposição ao vírus. A partir desse lapso temporal, a pessoa 
poderá apresentar sintomas como tosse, febre, falta de ar, dificuldade res-
piratória, calafrios, dor muscular, cefaleia, dor de garganta e perda de olf-
ato ou paladar. Noutro giro, existem os indivíduos que sequer apresentam 
sintomas, porém são potenciais na disseminação da COVID-19 (TESINI, 
2020, s.p.).

Quanto à análise da fatalidade da doença em tela, deve-se levar em con-
sideração diversos fatores como idade elevada, comorbidades (hipertensão 
e diabetes), patologias cardíacas ou pulmonares e obesidade, sendo esse rol 
elencado como “grupo de risco” (GANDHI; LYNCH; RIO, 2020, s.p.). 
Sobreleva notar que a COVID-19 é uma doença de natureza respiratória 
e em razão da alta capacidade de transmissibilidade, um alto índice de 
pessoas é contaminado (MARINS, 2020, s.p.).

Não obstante, há pessoas assintomáticas ao vírus, mas que também 
disseminam a doença em comento. Considerando todos os fatores apre-
sentados, consequentemente, o baixo índice de pessoas graves, que gira 
em torno de 5%, revela grandes números de casos graves. Nesse contexto, 
o quantitativo de pessoas com COVID-19 na modalidade grave é incom-
patível com a disponibilidade de leitos e respiradores, no Sistema Único 
de Saúde, imprescindíveis ao tratamento da doença em tela (MARINS, 
2020, s.p.).

Nesse sentido, Carolina Marins elucida que “[o vírus] tem uma pro-
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porção […] elevada de pessoas infectadas assintomáticas, na hora que você 
percebe você já pode ter um número muito grande de fontes de infecção 
e um crescimento exponencial nos casos” (MARINS, 2020, s.p.). Desta 
feita, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instaurou um protocolo de 
recomendações que, entre outras, destaca-se o isolamento social a fim de 
evitar a disseminação do vírus (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DE SAÚDE, 2020, s.p.).

Em âmbito nacional, as medidas de enfrentamento à COVID-19 vi-
eram expressas no art. 3º da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, es-
tabelecendo o isolamento social, quarentena, entre outras providências 
para evitar a disseminação da doença supramencionada (BRASIL, 2020). 
Nesse talvegue, o Governo Federal, Estados e Municípios têm adotado 
uma série de medidas restritivas para dirimir a aglomeração e circulação 
de pessoas (MOURA, 2020, s.p.).

Consequentemente, a partir da recomendação da OMS reafirmada 
pela Lei 13.979/2020, as escolas tiveram seu funcionamento paralisado, o 
comércio não essencial interrompeu sua atividade, entre outras medidas. 
Os reflexos dessas providências tomadas impactaram diversos seguimen-
tos, dentre eles, a economia e as relações trabalhistas. Haja vista que, com 
o isolamento social, muitas empresas precisaram suspender as atividades 
e, via reflexa, cessar os contratos de trabalho em decorrência da pandemia 
instaurada em âmbito nacional (TAVARES JÚNIOR, 2020, s.p.).

2. o fAto do príncIpe

O fato do príncipe é considerado um ato administrativo decorrente do 
governo federal, estadual ou municipal que determina a paralisação das 
atividades econômicas das empresas e, consequentemente, gera extinção 
de contratos de trabalho (LEITE, 2017, p. 564). Henrique Correia (2018, 
p. 1.189) sintetiza que o fato do príncipe ocorre quando a Administração 
Pública é responsável pela paralisação empresarial. Todavia, a paralisação 
deve emanar de um fato inevitável e que venha impedir a continuação da 
atividade empresarial definitivamente.

Noutra senda, Ricardo Resende (2016, p. 884) leciona que o fato do 
príncipe pode ocorrer pela paralisação definitiva, bem como temporária 
da atividade empresarial. Entretanto, essa descontinuação deve ser moti-
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vada por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, seja por prom-
ulgação de lei seja por resolução impeditiva. Pode-se considerar uma es-
pécie de “força maior” derivada do poder público (RESENDE, 2016, p. 
884). A terminologia “fato do príncipe” ou do original latim factum prin-
cipis é um instituto esboçado pelo Direito Administrativo, de forma mais 
específica e precisa (GARCIA, 2017, p. 414). Nessa toada, Hely Lopes 
Meirelles, ainda, arrazoa que

Fato do príncipe é toda determinação estatal, positiva ou negati-
va, geral, imprevista e imprevisível, que onera substancialmente a 
execução do contrato administrativo. Essa oneração, constituindo 
uma álea administrativa extraordinária e extracontratual, desde que 
intolerável e impeditiva da execução do ajuste, obriga o Poder Públi-
co contratante a compensar integralmente os prejuízos suportados 
pela outra parte, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução, 
e, se esta for impossível, rende ensejo à rescisão do contrato, com as 
indenizações cabíveis (grifo original) (MEIRELLES, 2001, p. 229).

Na seara do Direito do Trabalho, o fato do príncipe está previsto no 
art. 486 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O indigitado artigo 
traz a hipótese de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, quan-
do decorrente de ato de autoridade municipal, estadual ou federal. Poden-
do ocorrer, também, pela promulgação de lei ou resolução que venha oca-
sionar a descontinuação da atividade. A consequência legal dessa previsão 
é o pagamento da indenização por parte do governo responsável, devido à 
interrupção do contrato de trabalho (BRASIL, 1943).

O fato do príncipe é uma espécie abrangida pelo gênero “força maior”, 
em vista disso a motivação deve ser inevitável e imprevisível, como também 
o empregador não deve concorrer para o acontecimento (GARCIA, 2017, 
p. 414). Nesta senda, o art. 501 da CLT define força maior como acontec-
imento inevitável, alheio à vontade do empregador, o qual não concorreu 
de forma direta, sequer indiretamente (BRASIL, 1943).

Sob o entendimento de Gustavo Felipe Barbosa Garcia (2017, p. 414) 
é necessário que haja a impossibilidade da continuação do exercício da 
atividade econômica, numa totalidade ou parcialmente, porém tem que 
abranger o setor em que labora o empregado especificamente, devido a 
promulgação de lei ou ato administrativo. Insta salientar que a partici-
pação do empregador no fato exime a responsabilidade da Administração 
Pública em arcar com a verba indenizatória. Isto é, nas hipóteses em que a 
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atividade se desenvolvia irregularmente ou ilicitamente. Diante disso, não 
há que se discutir a responsabilidade da respectiva administração (RES-
ENDE, 2016, p. 884).

Imperioso é trazer ao lume dois exemplos que demonstram a aplicab-
ilidade ou não do fato do príncipe. O primeiro refere-se ao município que 
desapropria o local em que está situada a empresa, nesses termos, o ente 
estatal será responsável por arcar com o ônus trabalhista advindo da rup-
tura do contrato de trabalho, como aviso prévio e indenização do FGTS. 
Constata-se que houve um fato inevitável por parte do empregador, o qual 
não colaborou para o acontecimento (CORREIA, 2018, p. 1189).

O segundo exemplo versa sobre a interdição da empresa por incor-
rer em irregularidades generalizadas, seja nas instalações seja por falta de 
documentos imprescindíveis ao funcionamento, como alvará. Ora, forçoso 
é perceber que inexiste causa para aplicação do fato do príncipe, pois a 
empresa está concorrendo diretamente para que seu funcionamento seja 
interrompido, diante da inobservância dos preceitos legais. Nesse segui-
mento, a hermenêutica do segundo exemplo é aplicada no caso de fecha-
mento de casas de jogos, como bingos, uma vez que há o desenvolvimento 
de atividade ilícita (RESENDE, 2016, p. 884).

Seguindo o exemplo dos jogos de bingo, não se pode dizer que 
eventual mudança de orientação normativa, com a proibição da ex-
ploração de jogos de bingo, seja algo imprevisível, até porque, em es-
sência, tem-se verdadeiro jogo de azar. Qualquer exceção legal, que 
venha a autorizar o bingo, justamente por ser medida excepcional, 
sempre pode deixar de existir, com o retorno à vedação originária 
(GARCIA, 2017, p. 415).

 
Diante disso, existem duas correntes no que tange à possibilidade da 

Administração Pública arcar com a oneração trabalhista por interrupção 
dos contratos de trabalho, devido ao fechamento de empresas. A primeira 
corrente defende que “seriam devidas todas as verbas rescisórias aplicáveis 
à dispensa imotivada” (NASCIMENTO, 2010, p.1130), sendo esse o en-
tendimento minoritário.

Já a segunda corrente, professada por Maurício Godinho Delgado 
(2010, p. 1058), salienta que as verbas devidas pela Administração não 
abrangem todos os ônus rescisórios, mas a indenização, que se refere à lei, 
condiz a multa compensatória do FGTS. Outrossim, nos contratos por 
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tempo determinado, a indenização que estabelece o art. 479 da CLT, ou 
seja, metade da remuneração que teria direito até o termo final do contra-
to, sendo a segunda corrente adotada em caráter majoritário (RESENDE, 
2016, p. 885).

Corroborando a tese majoritária, Garcia (2017, p. 415) defende que 
a ruptura do contrato de trabalho em razão de fato do príncipe, a inden-
ização é devida, porém é atribuição da Administração Pública, respec-
tivamente responsável pelo ocorrido, arcar com esse ônus. Enquanto o 
empregador é responsável por satisfazer todas as outras verbas rescisórias 
resultantes da dispensa sem justa causa, pois permanecem como direito do 
empregado. Sendo assim, o art. 486 da CLT alcança apenas a multa com-
pensatória de 40% sobre os depósitos do FGTS e, ao tratar de contrato de 
trabalho por tempo determinado, a indenização prevista pelo art. 479 da 
CLT.

Dessarte, verifica-se uma grande dificuldade de tipificação do fato do 
príncipe, haja vista que as empresas, em grande parte, ao encerrarem suas 
atividades inserem-se no risco da atividade. Sendo assim, torna-se difícil 
traduzir o que realmente deriva-se do fato do príncipe, tal como a ocorrên-
cia de “força maior” (RESENDE, 2016, p. 885). Impende ressaltar que o 
fato do príncipe não abrange as situações de risco inerentes ao próprio em-
preendimento com previsibilidade razoável, uma vez que a própria previs-
ibilidade afasta a aplicação do instituto em voga (GARCIA, 2017, p. 415).

Nessa perspectiva, o fato do príncipe não alcança desapropriação por 
fundo de comércio, as dificuldades econômicas ou financeiras decorrentes 
de políticas governamentais, a cessação de contrato de obra pública, in-
tervenção do governo devido à ilicitude do empresário ou com escopo de 
proteger interesse público, suspensão de funcionamento por detecção de 
irregularidades, atraso no pagamento de créditos da empresa pelo poder 
público, entre outros casos (GARCIA, 2017, p. 415).

Por mais que haja grande controvérsia doutrinária acerca da aplica-
bilidade do fato do príncipe, devido a sua difícil delineação, bem como 
em relação às verbas devidas pela Administração Pública e aquelas que 
cabem ao empregador, é certo que o empregado não pode ser prejudica-
do. Porquanto, caso o contrato venha ser encerrado em decorrência de 
fato do príncipe, são devidas ao empregado todas as verbas rescisórias, 
como ocorre na dispensa sem justa causa (RESENDE, 2016, p. 885). Não 
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obstante, cuida-se analisar o instituto do fato do príncipe no contexto de 
pandemia, especificamente, pelas circunstâncias trazidas pelo novo coro-
navírus (COVID-19).

3. A AnálIse do ImpActo cAusAdo pelo  
 coronAvírus (covId-19) nAs relAções de  
 trAbAlho sob o prIsmA do fAto do príncIpe

No dia 20 de março de 2020, foi estabelecido o estado de calamidade 
pública em âmbito nacional através do Decreto Legislativo nº 6, tendo em 
vista a emergência na seara da saúde pública de magnitude internacional 
advinda da emersão da pandemia, COVID-19. Como explicitado alhures, 
a doença em tela, embora tenha um baixo índice de mortalidade, demon-
stra uma alta capacidade de disseminação, o que revelam altos números de 
casos fatais (MOURA, 2020, s.p.).

Nessa toada, com escopo de evitar a disseminação do vírus SARS-
CoV-2, o Governo Federal, Estados e Municípios vêm adotando medidas 
restritivas de combate, como impedir aglomeração e circulação de pes-
soas. Por conseguinte, houve o fechamento de bares, casas noturnas, fei-
ras, exposições, congressos, shows, dentre outras atividades que propiciam 
aglomerações. Desse modo, as consequências financeiras decorrentes das 
medidas de enfrentamento à pandemia sustentadas por protocolos de ação 
a nível internacional, interferem diretamente na economia, não sendo pos-
sível dimensionar esses reflexos (MOURA, 2020, s.p.).

Tais medidas foram tomadas a fim de preservar a dignidade da pes-
soa humana, além de evitar que o Estado não consiga suportar a alta 
demanda de contaminados, onde acarretaria superlotação em hos-
pitais, ausência de leitos e equipamentos, ausência de espaço para 
sepultamento em cemitérios, ou seja, uma questão de contenção do 
Estado para que o problema não seja ainda maior do que já é, visto 
que é um caso de força maior (PINTO; MOTORO, 2020, s.p.).

Insta salientar que a Constituição Federal em seu art. 24, inciso XII es-
tabelece a competência concorrente em prol da defesa e proteção da saúde, 
com vistas à supremacia do interesse público. Assim, importa dizer que a 
edição de normas de enfrentamento à pandemia gerou a diminuição de 
atividades empresárias e, via reflexa, a cessação de contratos de trabalho. 
Numa narrativa mais drástica e próxima da realidade, houve o encerra-
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mento total das atividades empresárias (TAVARES JÚNIOR, 2020, s.p.).

Sob o pálio da legislação trabalhista, o contrato individual de trabalho 
pode cessar por motivos alheios à vontade do empregador, bem como do 
empregado por advento de força maior. Com supedâneo no art. 501 da 
CLT, importa elucidar que descaracterizam a ocorrência de “força maior”, 
a imprevidência do empregador, bem como a incidência fática que não in-
terfere diretamente, sequer são suscetíveis de afetar a situação econômica e 
financeira da empresa, consoante arrazoa os parágrafos primeiro e segun-
do, respectivamente (BRASIL, 1943).

É cediço que a extinção dos contratos de trabalhos ocorre em decor-
rência das medidas restritivas impostas pela Administração Pública. Neste 
passo, cuida-se analisar a aplicabilidade do fato do príncipe, considerado 
uma espécie do gênero força maior. Diante disso, oportuna é a transcrição 
do art. 486 da CLT, o qual refere-se à extinção do contrato de trabalho 
pelo advento de fato do príncipe, in verbis

Art. 486 – No caso de paralisação temporária ou definitiva do tra-
balho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou fed-
eral, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a 
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, 
que ficará a cargo do governo responsável.
§ 1º – Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito 
do presente artigo, o tribunal do trabalho competente notificará a 
pessoa de direito público apontada como responsável pela paral-
isação do trabalho, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, alegue o 
que entender devido, passando a figurar no processo como chamada 
à autoria.
§ 2º – Sempre que a parte interessada, firmada em documento há-
bil, invocar defesa baseada na disposição deste artigo e indicar qual 
o juiz competente, será ouvida a parte contrária, para, dentro de 3 
(três) dias, falar sobre essa alegação.
§ 3º – Verificada qual a autoridade responsável, a Junta de Con-
ciliação ou Juiz dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao 
Juiz Privativo da Fazenda, perante o qual correrá o feito nos termos 
previstos no processo comum (BRASIL, 1943).

Sendo assim, o fato do príncipe traduz uma espécie de força maior 
advindo do ato unilateral administrativo ou legislativo que interfira nas 
atividades empresariais, interrompendo-as, seja de forma temporária seja 
de forma definitiva, via reflexa, sendo inevitável a cessação de contratos de 
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trabalhos (TEIXEIRA, 2020, s.p.). Indubitavelmente, reconhecido o ato 
do poder público que interfira negativamente no seio do negócio jurídico 
privado, cerceando ou interrompendo as atividades empresariais e extin-
guindo contratos de trabalho, caracteriza-se o fato do príncipe (MOURA, 
2020, s.p.).

Por conseguinte, Gabriella Ferraz de Moura (2020, s.p.) em consonân-
cia com a legislação trabalhista arrazoa que fica a cargo do ente público 
em arcar com o pagamento da indenização devida na rescisão. Imperioso 
é destacar que, obrigatoriamente, deve existir nexo causal entre a conduta 
da administração pública e os danos ou prejuízos na atividade empresarial.

Dessa forma, a medida restritiva imposta em tempos de pandemia é 
alheia à vontade das partes, o que retira o acontecimento do rol do risco 
da atividade empresarial, robustecendo o entendimento de que é possível a 
aplicação do fato do príncipe. Via reflexa, reconhecendo que cabe a autor-
idade que inviabilizou as atividades empresariais indenizar as partes que 
tiveram seus contratos de trabalho encerrados por conta da COVID-19. 
Forçoso é salientar que o Poder Público seria responsável em arcar com a 
indenização da multa do FGTS, cabendo ao empregador quitar as demais 
verbas rescisórias (MOURA, 2020, s.p.).

Noutro giro, a realidade demonstra controvérsia a teoria ora apresenta-
da, uma vez que a jurisprudência raramente funda seu entendimento em 
prol da aplicabilidade do fato do príncipe. Isto é, despindo o empregador 
da responsabilidade de arcar com todo ônus rescisório e atribuindo ao 
Estado essa obrigação. Uma vez que o presente cenário revela um caráter 
de exceção devido à preocupação com a saúde pública, sobrelevando as 
recomendações internacionais editadas pelos protocolos da OMS para 
evitar a disseminação da COVID-19 (PINTO; MONTORO, 2020, s.p.).

Nessa vereda, a literalidade do art. 486 da CLT revela a possibilidade 
da aplicação do fato do príncipe, uma vez que as medidas restritivas do 
Poder Público são atos discricionários para reduzir a aglomeração e cir-
culação de pessoas. Por outro lado, insta ressaltar que tais medidas foram 
tomadas com vistas à declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, de 30 de 
janeiro de 2020 (MOURA, 2020, s.p.).

Sob essa ótica, vislumbra-se a inaplicabilidade do fato do príncipe aos 
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contratos de trabalho que tiveram sua motivação para o encerramento 
pautado na pandemia. Colocando em voga o risco de infecção humana 
pelo coronavírus e as recomendações expedidas pelo Ministério da Saúde 
em 13 de março de 2020, visando a preservação da dignidade da pessoa 
humana (PINTO; MONTORO, 2020, s.p.). Via reflexa, Paula Renata de 
Camargo Pinto e Guilherme Montoro lecionam que

Tais medidas foram tomadas a fim de preservar a dignidade da pes-
soa humana, além de evitar que o Estado não consiga suportar a alta 
demanda de contaminados, onde acarretaria superlotação em hos-
pitais, ausência de leitos e equipamentos, ausência de espaço para 
sepultamento em cemitérios, ou seja, uma questão de contenção do 
Estado para que o problema não seja ainda maior do que já é, visto 
que é um caso de força maior.
Destaca-se que apesar de haver um dos requisitos previstos para 
cabimento do Fato do Príncipe, a força maior, o que em tese jus-
tificaria a aplicação desse instituto, resta claro que o Estado não 
escolheu uma única atividade ou um grupo de serviços, e 
sim determinou que todos paralisassem, com exceção dos 
serviços essenciais, a fim de um bem maior, a saúde públi-
ca (grifo nosso) (PINTO; MONTORO, 2020, s.p.).

Corroborando o entendimento, Moura (2020, s.p.) salienta que a 
adoção de medidas restritivas ao enfrentamento da COVID-19 mostra-se 
imperiosa para que não haja sobrecarga do sistema de saúde e diminuição 
da proliferação do vírus, o que resulta na inaplicabilidade, ou melhor, na 
rara aplicação do art. 486 da CLT. Assim, na hodierna conjuntura, é viável 
optar pela negociação coletiva de trabalho, fazendo emergir um ambiente 
propício para a discussão e emersão de um melhor acordo entre emprega-
do e empregador, utilizando-se da rescisão do contrato de trabalho como 
ultima ratio (PINTO; MONTORO, 2020, s.p.).

consIderAções fInAIs

Portanto, resta induvidoso que a atual conjuntura imprime um cenário 
excepcional, o que leva a interpretações diversas daquelas que seriam fei-
tas via de regra. Ademais, convém pôr em relevo que a COVID-19 é uma 
doença potencial, dada a sua alta transmissibilidade, via reflexa, faz seu 
percentual quase inexpressivo de mortalidade revelar-se em altos números.

Diante disso, coube a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, 



OrganizadOres: gustavO pereira farah, ariê scherreier ferneda e MiriaM Olivia knOpik ferraz

97

com base nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde, editarem seus 
próprios comandos de enfrentamento à pandemia. Além disso, ocorre que 
as medidas adotadas refletiram diretamente nas relações de trabalho, con-
siderando o vasto campo de incertezas que a COVID-19 tem proporcio-
nado.

Face às considerações aduzidas, restou claro que o ato discricionário 
do Poder Público impactou e motivou o encerramento de contratos de tra-
balho. A prima facie é plenamente cabível a aplicação do fato do príncipe 
aos aludidos contratos de trabalho. Portanto, há de se reconhecer a excep-
cionalidade da questão em operar face à proteção do sistema de saúde e, 
principalmente, da vida. Logo, deflagra-se a inviabilidade da aplicação 
do fato do príncipe nas relações de trabalhos interrompidas em razão da 
pandemia.
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o direito à deSconexão naS 
relaçõeS de teletrabalho em 

tempoS de covid-19
danna cathaRina mascaRello luciani25

maRia paula miRanda caRvalho26

RESUMO: O presente trabalho levanta breves reflexões acerca da ga-
rantia do direito à desconexão em tempos de pandemia, da qual decorreu 
grande expansão do uso das ferramentas de teletrabalho, ao qual, segundo 
legislação vigente, não se aplica o controle de jornada, embora a dout-
rina majoritária aponta para a possibilidade de fiscalização. Utilizou-se, 
para tanto, por meio do método dedutivo, conceitos já consolidados na 
doutrina e na jurisprudência, dados estatísticos relacionados ao tema e ju-
risprudência dos órgãos da justiça do trabalho quando provocado sobre o 
tema. Considerou-se, por fim, que a desconexão, como meio para fruição 
dos demais direitos, deve ser garantida, além de seu relevante papel na 
proteção da saúde do trabalhador, sendo necessária a utilização de me-
canismos já existentes na legislação vigente para viabilizar a concretização 
desse direito. 

Palavras-chave: Direito à Desconexão; Direito à Saúde; COVID-19; 
Teletrabalho; Subordinação Jurídica. 

Introdução

A saúde do trabalhador é tutelada em diversos dispositivos do Título 
II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais) da Constituição da República 
Federativa do Brasil (CRFB), em especial nos artigos 6º e 7º, que tratam 

25Mestranda em Direito Econômico e Desenvolvimento pela PUCPR (bolsista PROEX), Bacharel em Direito pela PU-
CPR, Membro do Grupo de Estudos em Análise Econômica do Direito (GRAED) e do Grupo de Pesquisas Tributação, Com-
plexidade e Desenvolvimento (TAXPUC). E-mail: dannacml@hotmail.com. 

26Bacharela em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), popmpmc@hotmail.com. 
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dos direitos sociais. Um dos meios para essa tutela é a garantia de limites 
máximos, diários e semanais, para a jornada de trabalho, de modo que o 
trabalhador possa usufruir de seus outros direitos, como o lazer (previsto 
no caput do artigo 6º da CRFB).

As repentinas alterações promovidas nos contratos de trabalho em 
decorrência da pandemia de COVID-19 influenciaram nos meios de 
controle do respeito a esses limites, já que muitas atividades passaram a 
ocorrer em regime de teletrabalho, embora o descompasso entre a carga 
horária destinada ao trabalho e o tempo disponível para o descanso e para 
o lazer possa acarretar prejuízos à saúde, física e mental, do trabalhador. 

Desse modo, o presente estudo, a partir de uma metodologia dedutiva, 
propõe-se a analisar, em seu primeiro tópico, o direito ao descanso e sua 
previsão no ordenamento jurídico; no segundo, serão observados alguns 
aspectos da utilização do teletrabalho durante a pandemia e, por fim, no 
terceiro tópico, será abordada a necessidade de tutela do direito à descon-
exão.

1. o dIreIto Ao descAnso e Ao lAzer

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) possui, em 
seu artigo 7º, dispositivos que promovem a saúde do trabalhador, garantin-
do, entre outros, o direito ao descanso. Pode-se citar, nesse sentido, os in-
cisos XIII (limites diário e semanal da jornada de trabalho), XIV (limite 
para jornada em turno ininterrupto de revezamento), XV (repouso sem-
anal remunerado) e XVI (remuneração adicional para trabalho extraor-
dinário), todas promovendo a existência de um lapso temporal em que o 
trabalhador não esteja disponível para o trabalho.

O artigo 66 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) abre a 
seção III – “dos períodos de descanso” – do Capítulo II – “Da Duração 
do Trabalho” – dispondo sobre o intervalo interjornadas, estabelecendo 
a regra de um interstício mínimo de 11 (onze) horas entre duas jornadas 
de trabalho, que é caracterizado pela sustação da prestação de serviços 
e da disponibilidade do trabalhador (DELGADO, 2007, p. 864). Além 
desse, a CLT (no artigo 71) também previu o descanso intrajornada, com 
a necessidade da realização de intervalo – destinado à recomposição física 
do trabalhador (NETO, CAVALCANTE, 2017, p.291) – durante a carga 
horária em que o trabalhador está à disposição do tomador do serviço, 
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quando essa for superior a 4 horas.

O descanso – analisado sob a perspectiva dos intervalos interjornada 
e intrajornada – seria então o período de tempo em que o empregado 
não realiza suas atividades, não presta serviços (MARTINS, 2009, p. 532), 
ocorrendo apenas quando houver completa desvinculação do trabalho, e 
sendo uma expressão de um direito de desconexão (MAIOR, 2003, p. 17). 
Esse direito permite que o indivíduo zele por sua saúde mental e física, ga-
rantindo-lhe melhor qualidade de vida, o que permite considerar as nor-
mas referentes a esse direito como normas de saúde pública (DELGADO, 
2003, p. 119).

O direito ao descanso está presente no ordenamento jurídico brasileiro 
desde antes da CLT, em exemplos como a Lei Municipal nº 1350/1911 do 
Rio de Janeiro (que definia a necessidade de concessão de um dia de folga 
a cada semana) (BITTENCOURT, 1938, p. 16), e os Decretos Federais nº 
4.982/25 (que previa o direito a férias) e nº 23.103/1933 (que ampliava o 
direito a férias). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (no artigo XXIV) recon-
hece o direito do trabalhador ao repouso e ao lazer, de modo a garantir 
que este possa realizar suas atividades no trabalho com cautela e precisão. 
Enquanto o lazer expressa a escolha do indivíduo de dedicar-se a deter-
minada atividade que promova sua satisfação (por meio da diversão, do 
entretenimento ou do desenvolvimento de conhecimentos) (DUMAZEDI-
ER, 1973, p. 34), o direito ao repouso apresenta-se pela não dedicação a 
qualquer atividade, como modo de recomposição das forças despendidas 
no labor. Desse modo, o trabalhador passa a ser titular de seu tempo e 
pode usufruir deste para as atividades (ou para o ócio) de seu interesse. 

Desse modo, a tutela da saúde do trabalhador é direito consolidado, 
permeando o ordenamento jurídico em diversas facetas, como o são os 
direitos ao repouso e ao lazer, integrantes do direito ao descanso, que ga-
rantem ao trabalhador a recuperação de sua saúde física e o zelo por sua 
saúde mental.

2. o teletrAbAlho em tempos de covId-19

Após ser alcançada a marca de 120 mil infectados em 114 países com 
a COVID-19, a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a 
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doença como uma pandemia. No Brasil, o primeiro caso de COVID-19 
foi confirmado em 26 de fevereiro de 2020, e, até 01 de junho de 2020, 
já foram confirmados mais de 520 mil casos, com mais de 29 mil óbitos e 
mais de 210 mil recuperados, segundo dados do Governo Federal. 

Nesse cenário, a realização das funções típicas em ambientes fechados 
ou com grande aglomeração de pessoas passou a ser desincentivada pela 
OMS quando se tratar de trabalho não essencial, tendo a organização 
(2020, p. 7) passado a sugerir a realização de teletrabalho como meio para 
continuidade do serviço prestado27. No Brasil, foram adotadas medidas 
para contenção da doença, o que incluiu a imposição de limites às ativi-
dades presenciais não essenciais (nos termos da Lei nº 13.979/2020, regu-
lamentada pelo Decreto nº 10.082/20, no âmbito federal).

Na esfera trabalhista, o Governo Federal publicou a Medida Provisória 
(MP) nº 927 de 202028, que flexibilizou certas normas para que o contra-
to de trabalho fosse preservado. Em rol exemplificativo, são apontadas as 
seguintes medidas que poderiam ser adotadas pelo empregador: o teletra-
balho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o 
aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão 
de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o dire-
cionamento do trabalhador para qualificação, e o diferimento do recolhi-
mento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Em 2017, Após a inclusão dos artigos 75-A ao 75-E, passou a constar 
expressamente na CLT a definição de teletrabalho (art. 75-B) como sendo 
aquele atrelado à utilização de tecnologias de comunicação pelo empre-
gado fora do estabelecimento do empregador (não se confundindo com 
trabalho externo).

O Teletrabalho, portanto, ocorre em ambiente virtual, e não em um 
local específico, sendo uma espécie de trabalho a distância (LEITE, 2018, 

27Nesse sentido: “Promote regular teleworking across your organization. If  there is an outbreak of  COVID-19 in your 
community the health authorities may advise people to avoid public transport and crowded places. Teleworking will help your 
business keep operating while your employees stay safe.”26Bacharela em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR), popmpmc@hotmail.com. 

28Em 20 de julho de 2020, esgotou-se o prazo do Congresso Nacional para conversão da MP 927 em lei, de modo que 
seus ditames deixaram de produzir efeitos a partir desse dia. Nos termos do artigo 62, § 11 da CRFB, o Congresso tem até 17 
de setembro de 2020 para publicar decreto regulamentando as situações fáticas ocorridas durante a vigência da MP, que por 
ela foram regidas. Logo, apesar da perda de efeitos, permanece a discussão sobre seus impactos. Vale observar também que, 
segundo a consulta pública realizada no site do Congresso Nacional, 841 dos internautas votou a favor da MP nº 927, contra 
5.835, que votaram em seu desfavor.



Os ImpactOs da cOvId-19 (cOrOnavírus) nas relações de trabalhO

104

p. 216). Essa modalidade possui como principais elementos caracteriza-
dores a não presencialidade e o horário flexível, além das condições de 
trabalho modernas, decorrente do uso indissociável da telemática (ROD-
RIGUES, 2011, p. 37-50).

A adoção do teletrabalho foi uma das principais estratégias escolhidas 
para superação das limitações decorrentes da pandemia. De acordo com 
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (IBRE FGV) (2020, s.p.), mais de 80% das indústrias, quase 
70% das prestadoras de serviços, quase 60% das empresas de construção e 
26% das empresas de comércio passaram a utilizar o home office para que 
sua atividade empresarial continuasse. 

Além do home office, outras medidas também foram adotadas, porém 
com menor expressividade, como é o caso da constituição de um banco de 
horas (por 35,1% dos prestadores de serviço e 28,4% das indústrias, por 
exemplo), a antecipação das férias coletivas (em 65% no ramo dos serviços 
e 58,5% nas indústrias) e a demissão de funcionários (que alcançou 24,1% 
nas indústrias, 45,8% nos serviços, 36,7% no comércio e 44,4% na con-
strução civil). Desse modo, o home office foi a única solução amplamente 
adotada (dentre as indicadas na MP) que permitiu a continuidade da 
relação de trabalho sem que fosse necessário o sacrifício da saúde e segu-
rança do trabalhador. 

Estudo realizado pelo Centro de Inovação (FGVin) da Escola de Ad-
ministração de Empresas de São Paulo (FGV EAESP) (2020, s.p.), entre-
tanto, demonstrou que, para 45,8% dos entrevistados, a carga de trabalho 
aumentou após a migração para o teletrabalho. Ainda, restou demonstra-
do que 82% dos entrevistados que são da Geração Z (nascidos entre 1995 
e 2010) possuem dificuldade em “manter uma rotina com horários equilib-
rados de trabalho, descanso e lazer”. As Gerações X (nascidos entre 1960 e 
1980) e Y (1980 e 1995) tiveram índices parecidos 53,8% e 56,4%, respec-
tivamente, e os Baby Boomers (nascidos entre 1940 e 1960) apresentaram 
maior facilidade de adaptação: 42,1% demonstrou ter dificuldades com a 
rotina, enquanto 47,4% afirmou ser fácil estabelecer horários (10,5% não 
achou nem fácil, nem difícil essa adaptação). 

Em situação de normalidade, a alteração do contrato para realização 
da atividade laboral por meio do teletrabalho depende de mútuo acordo 
entre as partes, registrado em aditivo contratual (art. 75-C, caput e §1º, 
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da CLT). Entretanto, em se tratando de situação atípica, em que o isola-
mento social passa a ser uma necessidade, a MP tornou possível que essa 
alteração seja feita a critério do empregador, sendo dispensado o registro 
prévio no contrato (art. 4º). Esse também é o entendimento já demonstra-
do pelo Tribunal Superior do Trabalho: por ser temporária, a alteração do 
meio de prestação do serviço prescinde de certas etapas formais, respeita-
dos os limites da legislação (TST, 2020, s.p.).

Resta demonstrado, portanto, que o teletrabalho ampliou seu alcance 
em virtude do isolamento social, sendo necessária, assim, uma breve análise 
acerca das consequências desse meio de exercício da atividade laboral. 

3. A necessIdAde de tutelA  
 do dIreIto à desconexão

Como já demonstrado, o teletrabalho tem como uma de suas carac-
terísticas centrais a não presencialidade do trabalhador, que pode exercer 
suas atividades fora do ambiente do empregador. Nesse cenário, o tra-
balhador conta com vantagens como não precisar se deslocar até o local 
de trabalho, deixando de estar sujeito ao tráfego intenso e à poluição, além 
do aumento da produtividade e a redução do estresse e dos gastos com 
transporte, alimentação e vestuário (RODRIGUES, 2011, p. 71).

Dentre os pontos negativos do teletrabalho, sob a ótica do trabalhador, 
podem ser destacados fatores como o risco ao isolamento social, o descon-
trole do tempo a ser despendido ao serviço – tornando-os workaholics –, a 
fragilidade da atividade sindical – em decorrência da não interação entre 
colegas –, e a doenças físicas decorrentes do uso excessivo de computador, 
além da possibilidade dessas características estimularem a gula, o alcoolis-
mo e o consumo de drogas (RODRIGUES, 2011, p. 73-74). 

Há também o risco do desenvolvimento de doenças como a soma-
tização, a depressão, a síndrome de burnout, as síndromes do lazer e do 
pânico, a hipocondria social e o tecnoestresse em virtude das atividades 
realizadas por meio das novas tecnologias (FRANÇA, 2008, p. 291). A 
síndrome de burnout é caracterizada pela presença do estresse como uma 
forma crônica, que pode até causar danos à personalidade do trabalhador 
(PEREIRA, 2014, p. 14), caracterizando dano à esfera existencial do in-
divíduo (dano extrapatrimonial) a ser reparado pelo agente agressor (nos 
termos do art. 223-B/CLT). 
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Essa síndrome está prevista no Decreto nº 3.048/99, que elenca os 
agentes patológicos citados no art. 20 da Lei 8.213/91. Entre os transtor-
nos mentais relacionados com o trabalho está a “Sensação de Estar Acaba-
do (“Síndrome de Burnout”, “Síndrome do Esgotamento Profissional”)”, 
cujos agentes etiológicos são o ritmo de trabalho penoso e outras dificul-
dades físicas e mentais relacionadas com o trabalho. Para o Ministério 
da Saúde (2020, s.p.), o burnout é perceptível em áreas que demandam 
muita competição e responsabilidade dos trabalhadores. Todavia, faltam 
mecanismos para compreender a extensão desse transtorno (PEREIRA, 
2014, p. 24). 

Durante o isolamento social forçado, que alcançou tanto o trabalho 
quanto o lazer, é importante que a comunicação, mesmo que por mei-
os virtuais, seja estimulada, para que os pontos negativos do teletrabalho 
não sejam intensificados. Faz-se necessária, entretanto, a redução da ex-
posição a notícias sobre a pandemia que possam causar ansiedade ou es-
tresse (OMS, 2020, p. 1)29.  Ainda, é essencial a disciplina por parte do 
empregado, para que a atividade laboral seja realizada sem excessos, além 
de essencial o respeito por parte do empregador ao fixar metas reais – ou 
de horários condizentes com os limites constitucionais –, que possam ser 
cumpridas sem o sacrifício do descanso do empregado, para que seja pos-
sível o estabelecimento de uma rotina saudável de trabalho. 

Assim, é necessária a atenção de ambas as partes (empregado e em-
pregador) para que o meio ambiente de trabalho permaneça saudável e 
não acarrete em situações de risco para a saúde mental do trabalhador, 
cabendo ao empregador, inclusive – de acordo com o artigo 75-E da CLT 
— instruir (de maneira expressa e ostensiva) seus subordinados quanto aos 
meios necessários para se evitar doenças e acidentes de trabalho.

Após alteração, em 2011, da redação do art. 6º da CLT, foram equipara-
das a subordinação jurídica inerente ao trabalho realizado no estabeleci-
mento do empregador e a subordinação jurídica presente no teletrabalho. 
Mesmo que esta seja mais tênue que aquela, ainda pode ser efetivada por 
meio de sistemas de logon e logoff, de relatórios e outros meios disponíveis 

29Nesse sentido: “Minimize watching, reading or listening to news about COVID-19 that causes you to feel anxious or 
distressed; seek information only from trusted sources and mainly so that you can take practical steps to prepare your plans 
and protect yourself  and loved ones. Seek information updates at specific times during the day, once or twice. The sudden and 
near-constant stream of  news reports about an outbreak can cause anyone to feel worried. Get the facts; not rumours and mi-
sinformation. Gather information at regular intervals from the WHO website and local health authority platforms in order to 
help you distinguish facts from rumours. Facts can help to minimize fears”.
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para a comunicação online (BEZERRA LEITE, 2018, p. 226), ou seja, 
por meio de meios telemáticos e informatizados de comando, controle e 
supervisão (art. 6º, parágrafo único, da CLT). 

Mesmo assim, o artigo 62, inciso III, da CLT – incluído pela lei 
13.467/17 – estabelece que não estão sujeitos ao controle de jornada os 
empregados em regime de teletrabalho, sendo que esse posicionamento 
foi reforçado no artigo 4º, parágrafo primeiro, da MP 927 de 2020, com 
a exceção para o funcionário que não tiver acesso aos instrumentos tec-
nológicos (a quem será aplicada a presunção da jornada como o era antes 
da migração para o teletrabalho).

Essa norma fixa a presunção da impossibilidade de controle de jorna-
da, cujos reflexos alcançam o direito a intervalos e ao pagamento da hora 
extra trabalhada. Entretanto, a utilização das tecnologias de comunicação 
e informação, caracterizadoras do teletrabalho, permitem ao empregador, 
mesmo a distância, a fiscalização da jornada de trabalho do empregado 
(MELO, 2019, p. 75), em especial quando aplicado o conceito do artigo 
4º da CLT, que estabelece como período de efetivo serviço aquele em que 
o subordinado encontra-se a disposição do empregador aguardando ou 
executando ordens. 

Mesmo que esse controle não seja rígido, devem ser integralmente res-
peitados os limites constitucionais de duração diária e semanal do trabalho. 
Ainda, caso seja utilizado o controle por meio de metas de produtividade, 
do teletrabalhador não deve ser exigida total disponibilidade ao serviço, 
independentemente da hora e do dia, além de serem fixadas metas real-
istas e alcançáveis sem a necessidade do sacrifício do tempo de descanso.

O direito ao descanso só pode ser fruído livremente quando é per-
mitido ao trabalhador que se desconecte, física e mentalmente, de suas 
obrigações laborais. Desse modo, o direito à desconexão pode ser definido 
como o direito do trabalhador em limitar a sua jornada, a fim de gozar 
seu tempo de lazer, longe do ambiente de trabalho (ALMEIDA, 2016, p. 
10). Também é entendido como o direito que o trabalhador possui em não 
estar à disposição do empregador, quando estiver em seu tempo livre, pois 
este é o momento que ele necessita para se recuperar, tanto fisicamente 
quanto mentalmente (MELO, RODRIGUES, 2018, p.76).

Caso seja desrespeitado esse direito, deve haver consequências nega-
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tivas para o empregador. A Quarta Turma do TST, no julgamento do 
Recurso Ordinário nº 00026781620115020068 (em 2013), considerou que 
– em caso de violação desse direito – deve ocorrer a remuneração nos ter-
mos do sobreaviso. O sobreaviso é abordado na súmula 428 do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), que foi alterada após o artigo 6º da CLT 
ganhar nova redação, em 2011. 

Assim, a súmula passou a considerar que o empregado se encontrava 
em sobreaviso quando estivesse submetido ao controle patronal por meio 
de instrumentos telemáticos ou informatizados e – em regime de plantão 
ou equivalente – estivesse aguardando ser chamado por seu empregador 
durante o período de descanso. Mesmo assim, a súmula deixa claro que 
apenas a utilização desses novos instrumentos não é suficiente para carac-
terizar o sobreaviso. Antes da revisão da súmula, Alice de Barros Monteiro 
(2009, p. 673) já ensinava que a ligação mental constante do empregado 
com sua atividade laboral reduzia a sua liberdade. 

A partir do momento que é exigida a disponibilidade do empregado 
em horário fixo, pré-determinado pelo empregador, este já demonstra es-
tar fiscalizando a jornada de trabalho daquele, mesmo que a distância. Se 
o empregador passa a exigir disponibilidade a todo tempo, passa a distin-
guir o trabalho prestado em suas dependências daquele prestado à distân-
cia (descumprindo o artigo 6º da CLT, que equipara as duas modalidades 
de trabalho), além de deixar de respeitar os outros direitos do trabalhador, 
em especial o direito à desconexão. 

A França foi o país pioneiro a dispor sobre o direito à desconexão. A lei 
nº 2016-1088 (reconhecida como “Lei El Khomri”), em seu artigo 55, al-
terou o código do trabalho francês, de modo que passou a constar o direito 
que o empregado possui de se desconectar (além dos meios para sua com-
pleta fruição), aliado à necessidade de o empregador promover meios para 
a correta utilização dos meios digitais para garantir o tempo de descanso.

No Brasil, não há previsão legislativa expressa sobre esse direito, emb-
ora já tenha sido proposta, em 2016, no PL nº 6038 da Câmara dos Depu-
tados, a inclusão do Direito à Desconexão no artigo 72-A da CLT. O pro-
jeto, entretanto, foi arquivado por falta de movimentação. De toda forma, 
o tema já foi abordado pelo Poder Judiciário: o TST já se posicionou sobre 
o tema em alguns de seus julgados, dentre os quais dois merecem destaque.
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No primeiro (AIRR nº 1003172-07.2013.5.02.0321), o relator Minis-
tro Augusto Leite de Carvalho analisa que a utilização de novas tecnolo-
gias não contraria o vínculo em uma relação de emprego, e que a subordi-
nação, embora de forma mais leve, ocorre através dessas novas tecnologias, 
principalmente por meio do sistema de logon e logoff. O ministro afirmou 
a existência de ofensa ao direito de desconexão do trabalho, como também 
ao direito ao lazer, inclusive atribuindo aos dois direitos o status de direitos 
fundamentais. 

No segundo (AIRR nº 891-06.2010.5.02.0029), a relatora Ministra 
Dora Maria da Costa descreve que o autor recebia inúmeras chamadas 
para resolver questões relacionadas ao trabalho fora da sua jornada. A 
ministra também traz o direito à desconexão, junto ao direito ao lazer, 
como direito fundamental, e estende sua análise ao trazê-los como direito 
à preguiça, citando Paul Lafargue (1880, s.p.). 

Desta forma, é perceptível que a importância do direito à desconexão 
já foi reconhecida inclusive pelo Tribunal Superior do Trabalho, tendo os 
ministros relacionado este com o direito ao lazer, reconhecido esse direito 
como fundamental, mesmo que não esteja expresso na Constituição da 
República Federativa do Brasil. 

Direito à desconexão, portanto, é essencial para que o trabalhador 
goze de seus direitos ao lazer e ao repouso (facetas do direito ao descanso), 
e evite o desenvolvimento de transtornos e doenças físicas e mentais, de 
modo a proteger sua personalidade de excessos decorrentes da relação de 
trabalho. 

consIderAções fInAIs

A partir da análise do direito ao descanso no ordenamento jurídi-
co brasileiro, fica explícito seu relevante papel na proteção da saúde do 
trabalhador, inclusive tutelada na Constituição da República Federativa 
do Brasil. Desse direito, junto ao direito ao lazer (também previsto con-
stitucionalmente), decorre o direito à desconexão, ainda mais relevante 
com a expansão da utilização de novas tecnologias na relação de trabalho.

Em virtude do cenário pandêmico, a migração para o teletrabalho foi 
a medida adotada por grande parte das empresas para que a atividade 
empresarial continuasse ocorrendo, o que garantiu também a manutenção 
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dos contratos de trabalho. O teletrabalho tem como característica peculiar 
a não presencialidade, o que dilui a percepção da subordinação jurídica, 
também presente nesse caso, que ocorre por meio dos instrumentos tec-
nológicos utilizados pelo empregado. 

A Medida Provisória nº 927 de 2020, ao reiterar a impossibilidade de 
controle de jornada quando do teletrabalho (estabelecida no inciso III do 
artigo 62 da CLT), ampliou a necessidade de constituição de meios para a 
proteção do trabalhador, que, por um lado, pode perceber-se obrigado a 
permanecer continuamente conectado ao trabalho e, por outro, necessita 
da fruição do direito à desconexão, como meio para proteção de sua saúde 
e garantia de demais direitos, como o direito ao lazer.

A partir do exposto, faz-se necessária a cooperação entre empregado e 
empregador para que seja estabelecida uma rotina saudável de trabalho, 
com o equilíbrio do tempo de descanso e lazer, que somente podem ser 
usufruídos livremente se o empregado tiver garantido seu direito à descon-
exão (já considerado direito fundamental pelo TST). Para tanto, em caso 
de excesso de exigências por parte do empregador, pode haver a conde-
nação para pagamento do tempo em disponibilidade como sobreaviso ou, 
se interferir na esfera existencial do trabalhador, ser exigida indenização 
em virtude de dano extrapatrimonial.
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covid-19 e a falácia doS 
direitoS trabalhiStaS: covid-19 

e a balbúrdia que virou a vida 
doS trabalhadoreS braSileiroS

dalva maRia zaRt30

monalisa moRgan silotti31

RESUMO: A crise da COVID-19 modifica a rotina das empresas, 
mesmo assim, retirar direitos para fomentar a economia é provocar a 
miséria, pobreza e outras mazelas. Buscando responder parte destes ques-
tionamentos acerca das relações de trabalho neste meio, adveio a Medida 
Provisória 927, de 2020, que regulariza situações de trabalho e inclusive 
flexibiliza regras da Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto durar 
o estado de calamidade pública. Trouxe diversas medidas trabalhistas que 
podem ser tomadas pelos empresários para enfrentamento do estado de 
calamidade pública em razão do novo coronavírus. O problema que temos 
de enfrentar, contudo, é o das medidas utilizadas para a efetiva proteção 
desses direitos. Importante perceber a fragilidade das relações de trabalho 
e a necessidade de proteção ao empregado nesse momento de crise. A MP 
927 é uma resposta à ameaça do desemprego que ronda o país diante de 
uma pandemia global, que levou à paralisação das atividades econômicas 
devido à necessidade de distanciamento e isolamento social para conter a 
transmissão do vírus.

Palavras-chave: Coronavírus. Direito Trabalhista. Direitos funda-
mentais.

30Estudante de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
31Advogada, formada pela Universidade Federal do Paraná.
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Introdução

O Brasil e o mundo estão vivendo um momento atípico, uma crise que 
impacta os direitos, inclusive em questões trabalhistas. Em 11 de março 
de 2020, o surto da doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus 
(Sars-Cov-2) foi declarado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
como pandemia. 

Para enfrentá-la, o governo utilizou Medidas Provisórias, ferramenta 
prevista pela Constituição Federal que possui força de lei, produzindo efei-
tos imediatos. A Medida Provisória 927, publicada em 22 de março de 
2020, é parte das iniciativas do governo federal para lidar com o surto 
de COVID-19 no Brasil. O foco principal da MPV 927 é econômico, de 
forma a atenuar o impacto prejudicial que o isolamento social terá no 
crescimento do PIB brasileiro.

No que diz respeito às relações de trabalho, bem como aos direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal, em especifico o disposto 
no art. 6º: 

Art. 6°- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a mo-
radia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à mater-
nidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição.

Entretanto podem estes estarem sendo mitigados em proveito das em-
presas e em detrimento dos trabalhadores sob a camuflagem de proteção 
ao emprego.

 
E  quando nossa Magna Carta prevê a dignidade e o trabalho como 

direitos fundamentais, estamos falando em efetividade dos Direitos Fun-
damentais, os quais regulam a vida das pessoas não só verticalmente, mas 
horizontalmente. São direitos que regulam as relações de poder. O impor-
tante não é fundamentar os direitos do trabalhador, mas protegê-los. O 
problema que temos de enfrentar, contudo, é o das medidas utilizadas para 
a efetiva proteção desses direitos. 

Diante do novo coronavírus, o Governo decretou estado de calamidade 
no país (Decreto-Legislativo 6 de 2020) bem como decretou emergência de 
saúde pública, nos termos da Lei 13.979 de 2020.
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Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019.
§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da 
coletividade.
§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração 
da situação de emergência de saúde pública de que trata esta Lei.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior 
ao declarado pela Organização Mundial de Saúde.

A crise da COVID-19 modifica a rotina das empresas. Mesmo assim, 
retirar direitos a fim de fomentar a economia é provocar a miséria, po-
breza e outras mazelas. Buscando responder parte destes questionamentos 
acerca das relações de trabalho neste meio, adveio a Medida Provisória 
(MP) 927 de 2020 que regulariza situações de trabalho e inclusive flex-
ibiliza regras da Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto durar o 
estado de calamidade pública. 

1. medIdA provIsórIA 927

A MP 927 pode aprofundar o processo de desmonte dos direitos tra-
balhistas e aumentar a informalidade. O estado de emergência não pode 
ser aval para a retirada de direitos trabalhistas. Conforme dito por Noemia 
Porto, presidenta da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do 
Trabalho: “A calamidade pública não autoriza mexer-se na Constituição, 
não autoriza que os direitos fundamentais sejam violados.” (Anamatra). 

Muitas das medidas previstas na MP já estavam nas leis trabalhistas, 
especialmente na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A principal 
diferença está nas alterações com relação aos prazos e requisitos para a im-
plementação de cada uma delas, sempre respeitados os limites constitucio-
nais. Bem como a MP permite que acordos individuais de trabalho se 
sobreponham a acordos coletivos, assim como à legislação Federal. Dessa 
forma, pode aniquilar direitos trabalhistas assegurados pela CF,reduzindo 
a aplicação dos princípios constitucionais, principalmente no que tange 
àqueles que obrigam a participação das entidades sindicais na negociação 
de condições especiais nas relações do trabalho.

Vivemos em uma sociedade desigual, a COVID-19 veio para expor es-
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tas desigualdades. Por isto, ou nos salvamos enquanto sociedade ou todos 
pereceremos, ser individualista agora poderá nos levar à ruína. E aqui in-
cluem-se as relações de trabalho, que neste momento vêm sendo colocadas 
como prioridade para a manutenção, e consequentemente, a sobrevivên-
cia do ser humano.

Em uma sociedade fundada em valores sociais, o direito ao trabalho re-
munerado e digno relaciona-se intrinsecamente com o direito à vida, sendo 
uma variável fundamental para o bom funcionamento de uma economia 
e de uma sociedade moderna. Neste sentido, Stiglitz afirma que “políticas 
macroeconômicas são necessárias para manter a estabilidade econômica e 
pleno emprego.” (STIGLITZ, 2016 s.p.).

Conforme o art. 3º da Medida Provisória 927, são os objetivos desta a 
preservação do emprego e da renda, e, para isso, ele estabelece algumas 
medidas que podem ser adotadas para esse período, tais como: 

Art. 3º  Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do 
estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da 
renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as 
seguintes medidas:
I - o teletrabalho;
II - a antecipação de férias individuais;
III - a concessão de férias coletivas;
IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;
V - o banco de horas;
VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde 
no trabalho;
VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e
VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS.

Um ponto que trouxe polêmica à Medida Provisória foi o art. 18, acer-
ca da suspensão do contrato de trabalho e direcionamento do trabalhador 
para qualificação. Contudo, após a polêmica e dúvidas quanto à sua apli-
cação e os possíveis efeitos negativos para o empregado, visto deixar como 
critério aberto o valor a ser pago enquanto paralisado o trabalho, o artigo 
foi revogado pelo Governo com a edição da Medida Provisória 928 de 
2020. Ideias que vão de encontro ao previsto na nossa Constituição Feder-
al, quando da ordem econômica cujos princípios são norteadores e mode-
ladores de políticas econômicas. 
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Outro ponto polêmico teve sua validade contestada no STF,

Art. 29.  Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não 
serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do 
nexo causal.[...]
Art. 31.  Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data 
de entrada em vigor desta Medida Provisória, os Auditores Fiscais 
do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orien-
tadora (...)

A maioria do entendimento foi no sentido de que são válidos os princi-
pais pontos da referida medida, exceto os artigos supracitados. Ressalta-se 
o voto do ministro Alexandre de Moraes: “o artigo 29 deve ser suspen-
so porque acaba sendo algo extremamente ofensivo para inúmeros tra-
balhadores de atividades essenciais, que estão expostos ao vírus”. E quanto 
ao art. 31, Moraes disse que não há razão para suspender o trabalho dos 
auditores, assim, conforme o ministro, não pode haver uma fiscalização 
menor durante a pandemia, pois isso atenta contra a própria saúde do 
empregado e não auxilia em nada o combate à pandemia.

Willer Tomaz, sócio do escritório Willer Tomaz Advogados Associa-
dos, ressalta que

O sentido da norma é a manutenção do vínculo empregatício, e 
por isso encontra respaldo na CF e na legislação trabalhista, pois 
as restrições causadas pela calamidade internacional decorrente da 
pandemia, impactam fortemente a situação econômica e financeira 
das empresas, reduzindo ou até anulando a geração de riqueza. O 
mundo real é guiado pela lei do possível, de modo que se não há 
produção, não há riqueza. Sem riqueza, reinam a pobreza e o de-
semprego.

No sentido de que a MP busca evitar um aumento da crise e o fecha-
mento em série de empresas, bem como a demissão em massa de tra-
balhadores.

2. pleno emprego

Uma política de pleno emprego tem como resultado a progressiva 
eliminação das desigualdades socioeconômicas, da pobreza e o aumento 
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dos salários reais. Indiretamente, o pleno emprego contribui para a melho-
ria das condições de trabalho, a recuperação da infraestrutura econômica, 
a melhora das finanças públicas, o incremento na competitividade externa 
e o aumento de qualidade nos serviços públicos essenciais.

A importância do trabalho aloja-se na necessidade de despontar a 
relevância da valorização do trabalho humano (art. 170, caput, do Texto 
Constitucional) 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existên-
cia digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios[...] VII - redução das desigualdades regionais e 
sociais; VIII - busca do pleno emprego; [...]

Ainda, a dignidade da pessoa humana é também um dos fundamentos 
da República, conforme artigo 1º, IV da Magna Carta:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político.

Ou seja, ergue-se como o princípio fundamental basilar para o de-
senvolvimento do cenário econômico nacional enquanto motivação ativa 
da própria ordem econômica, a qual tem por fim assegurar a todos uma 
existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Neste ínterim, tem-se o art. 1º da CF no inciso IV como fundamento da 
nossa República os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e estes 
combinados com o art. 170 também da Carta, considerados fundamentos 
da ordem econômica, possuindo como sentido orientar a intervenção do 
estado na economia, a fim de prevalecer os valores sociais. 

De acordo com o mesmo art. 170, a ordem econômica tem o fim de 
assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça so-
cial, observados os princípios indicados, merecendo destaque o princípio 
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da função social da propriedade e o princípio da busca do pleno empre-
go. Não se trata da confirmação do princípio do pleno emprego, mas do 
princípio da busca do pleno emprego. Cumpre refletir que o próprio art. 
170, ao fundar a ordem econômica na valorização do trabalho huma-
no, revitaliza a acepção da busca pelo pleno emprego como um dos seus 
princípios, então disposto no inciso VIII.

Entretanto agora reflexões acerca do pleno emprego tornam-se utópi-
cas devido à crescente onda de desemprego que vem assolando nosso país, 
afinal as Projeções do Fundo Monetário Internacional apontam uma re-
tração de até 5% do PIB em  2020. Caso o cenário seja confirmado, a 
crise econômica atual entrará para história como uma das mais graves 
(CAMPOS, 2020, s.p).

Contribuindo para esse ponto temos a opinião de José Felipe Ledur, 
(LEDUR, 1998, p. 98), que diz que “a realização do direito ao trabalho 
fará com que a dignidade humana assuma nítido conteúdo social, na me-
dida em que a criação de melhores condições de vida resultar benéfica não 
somente para o indivíduo em seu âmbito particular, mas para o conjunto 
da sociedade.” 

É adequando condições dignas de trabalho a todos os trabalhadores, 
bem como revigorando efeitos em prol da busca do pleno emprego, que se 
atinge, consequentemente, o patamar da dignidade do trabalhador.

A situação hoje é de dever e de proteger os empregados e o pleno 
emprego. Não se pode alijar os direitos dos trabalhadores. A Constituição 
Federal escolheu proteger os hipossuficientes e tem nela a prioridade do 
pacto social através da plenitude dos empregos. Essa consonância de pleno 
emprego encontra respaldo na OIT quando ela reconhece a “obrigação 
solene da Organização Internacional do Trabalho de incentivar entre as 
nações do mundo programas que procurem alcançar o pleno emprego e a 
elevação dos níveis de vida”. E referenda  em seu artigo primeiro:

Art. I — 1. Com o objetivo de estimular o crescimento e o desen-
volvimento econômico, de elevar os níveis de vida, de atender às 
necessidades de mão-de-obra e de resolver o problema do desem-
prego e do subemprego, todo Membro formulará e aplicará, como 
um objetivo essencial, uma política ativa visando promover o pleno 
emprego, produtivo e livremente escolhido.



Os ImpactOs da cOvId-19 (cOrOnavírus) nas relações de trabalhO

122

No entanto, estamos vivendo a pior das crises e mesmo assim é 
necessário proteger o hipossuficiente, a COVID-19 veio para escancarar 
nossa capacidade de proteção e o diálogo social, pois, sem eles, os reflexos 
na empregabilidade e nos empregos serão enormes.

A pandemia não pode normatizar algo que vai contra a norma, temos 
um pacto civilizatório para fazer cumprir. Estamos num cenário excep-
cional com impacto para toda a economia, queda na demanda e inter-
rupção de produção. Todos sofrem com a crise, sendo que o número de 
desemprego pode dobrar. Então manter os empregos é essencial mesmo 
para reaquecer a economia, tendo como condição para isto a mobilização 
de sacrifícios mútuos.

É emergencial manter os empregos e renda e não retirar direitos, pelo 
contrário, preservá-los. Estamos em crise cujos reflexos na economia po-
dem impor o fechamento de milhares de empresas e, consequentemente, 
a perda de milhões de empregos. Diante disto, é necessário um pacto, pois 
todos são vulneráveis e à luz desta realidade vivemos dilemas coletivos em 
que na medida do possível todos devem caminhar numa mesma direção 
para ser menos dolorosa a travessia deste momento único e imprevisível 
provocado pela COVID-19, na nação brasileira. 

A pandemia exige imaginação e flexibilidade, mas sem ferir princí-
pios, inclusive aqueles internacionais. A OIT entende a importância do 
diálogo social entre todos os participantes, desde o nível comunitário até 
o global. Não é conflito que se busca, e sim a manutenção de empregos. 
Medidas urgentes devem ser tomadas, mas devem ser feitas em coerência 
com a Carta, e no Brasil, a Constituição da República busca assegurar um 
Estado de bem-estar social que prestigie a igualdade, a justiça social e os 
direitos humanos fundamentais. 

Não se pode negar que a questão é desafiadora do ponto de vista con-
stitucional e que consiste numa uma situação extremamente grave. Há 
uma lacuna entre as normas e o estado de emergência que a COVID-19 
nos coloca. É um grande desafio. Necessidade não conhece lei ou princí-
pio, uma lei não está sujeita a força dos acontecimentos, força maior. Ex-
istem fatos que a sabedoria humana não pode prever.
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consIderAções fInAIs

A crise é uma realidade. A pandemia de COVID-19 está fazendo com 
que inúmeros empregos estejam sendo sacrificados. A ONU ainda alerta 
que “fluxos podem atingir níveis mais baixos desde 2008-2009, caso a pan-
demia continue ao longo do ano”. A preocupação com o pleno emprego 
e a economia é urgente e legítima, pois seus reflexos no bem estar social é 
anseio de todos, como pode se observar na retórica do secretário geral da 
ONU: “O vírus é uma ameaça para todos. Os direitos humanos trazem 
dignidade para todos”. Respeitando os direitos humanos em tempos de 
crise, construiremos soluções mais eficazes e inclusivas para a emergência 
de hoje e para a recuperação de amanhã.”

A pandemia da COVID-19 altera drasticamente as necessidades de 
empregados e empregadores e pode “aumentar o número de desemprega-
dos no mundo em quase 25 milhões, segundo avaliação da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT)”, sendo que ela “recomenda a ampli-
ação da proteção social, o apoio à manutenção de empregos”.

A apreensão é do mundo como um todo. É “realmente uma crise glob-
al, não apenas em termos de alcance, mas também em termos de impacto 
econômico. Todos os setores serão afetados”. O cenário para a empregab-
ilidade não é muito animador e, com a pandemia, tende a piorar.

Esta pandemia revela-se cheia de incertezas tanto para o empregado 
quanto para o empregador. O sentimento de incerteza talvez seja um dos 
piores sentimentos para qualquer tomada de decisão. Neste cenário caóti-
co, a OMS diz que o “pior ainda está por vir”. No Brasil o DIEESE estima 
para 2020 um aumento de 4,4 milhões de desempregados e a FGV projeta 
taxa de desemprego em 17,8% neste ano. 

Talvez a única certeza que esta pandemia ocasionou é expor a fragil-
idade do empregado. Milhares de empregos foram extintos  desde março 
de 2020,  direitos foram sendo mitigados e as desigualdades foram se tor-
nando gigantescas neste período. Jamais o trabalho será o mesmo depois 
que tudo voltar ao normal. Ou seria novo normal?  A história dirá.
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covid 19: Será 
o factum principiS?

maRco auRélio guimaRães32

RESUMO: Trata-se da análise do instituto do factum principis, pre-
visto no artigo 486 da CLT, ante as políticas de isolamento social, adotadas 
como medidas contra a disseminação do novo coronavírus, que impor-
taram na paralisação de várias atividades econômicas e impuseram a re-
scisão de milhares de contratos de trabalho. Este estudo debruça-se sobre 
este instituto e sua aplicação nesta condição de fato, pois a rescisão dos 
contratos de trabalho dos empregados sob a motivação do factum prin-
cipis responsabiliza a Administração pelo pagamento das indenizações daí 
decorrentes.

Palavras-chave: Coronavírus. COVID-19. Pandemia. Ato Discri-
cionário. Factum Principis.

Introdução

Segundo dados do “Covid-19 na Justiça do Trabalho”, plataforma 
publicada pela ConJur e organizada pela instituição de educação Finted 
e a startup Datalawyer Insights, até o dia 4 de julho de 2020 são 52.667 
processos trabalhistas, com valor estimado em R$ 3,35 bilhões, que citam 
“Covid-19”, “coronavírus” ou “pandemia”33.

Nota-se que poucos meses após a declaração da pandemia e do es-
tado de urgência de saúde, há número significativo de ações trabalhistas 
envolvendo o tema, dentre os quais, encontra-se a rescisão contratual por 
factum principis.

32Advogado. Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC/PR. Professor de Direito e Processo do Trabalho da 
Graduação da PUC/PR. Professor nos cursos de Pós-Graduação da Escola de Magistratura do Trabalho da 9ª. Região, da 
PUC/PR e da Faculdade da Indústria. Professor da Escola Superior de Advocacia da OAB/PR. Sócio na Hasson & Advogados.

33https://www.datalawyer.com.br/dados-covid-19-justica-trabalhista
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Trata-se de questão tormentosa, sobretudo após o chefe do Poder Ex-
ecutivo manifestar-se que “se o governador ou prefeito mandarem fechar 
o comércio... tem um artigo lá na CLT que diz que eles pagam a conta!”

Tal declaração provocou calorosos debates e tornou ainda mais 
necessário o esclarecimento do tema.

O presente ensaio tem por finalidade enfrentar as seguintes questões: 
O que é o factum principis? É necessária discricionariedade para config-
uração do factum principis? As medidas tomadas para o combate à pan-
demia configuram factum principis?

Na tentativa de respondê-las, conceituaremos o que é o factum prin-
cipis e o ato discricionário e verificaremos se as medidas adotadas para o 
combate à pandemia configuram o primeiro instituto citado.

Esclareça-se que este estudo limitará a pesquisa à verificação do factum 
principis, a partir da sua discricionariedade. 

Ao trabalho.

1. o que é o fActum prIncIpIs?

Diz o art. 486 da CLT que, em caso de paralisação temporária ou de-
finitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual 
ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a 
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização, que 
ficará a cargo do governo responsável.

Assim, tem-se que no factum principis, há assunção parcial do risco 
da atividade à União, Estado ou Município, que se torna responsável pelo 
pagamento da indenização por tempo de serviço, quando da rescisão con-
tratual, pois concorre para a paralisação, definitiva ou temporária, das 
atividades empresariais através de ato discricionário34.

34Decretado o factum principis, a obrigação do Poder Público abrange somente o pagamento das indenizações previstas 
nos artigos 478, 479 ou 497 da CLT, quando aplicáveis e a indenização de 40% do FGTS. Há entendimentos jurisprudenciais 
que incluem o aviso-prévio indenizado. As demais parcelas rescisórias (=férias, abono de férias, 13º. Salário etc.) são de respon-
sabilidade do empregador, pois relacionam-se a fatos geradores que antecedem à rescisão contratual.
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Sobre o factum principis, diz o Professor Carlos Henrique Bezerra 
Leite:

“(...) é o ato administrativo (a desapropriação é o ato mais comum) 
emanado de autoridade federal, estadual ou municipal, que implica 
a paralisação definitiva da atividade econômica da empresa (CLT, 
art. 486) que resulta na extinção do contrato de emprego. O empre-
gador não pode concorrer com culpa para a expedição do referido 
ato administrativo, sob pena de arcar com ônus decorrentes da ex-
tinção do contrato de emprego.”. (BEZERRA LEITE, 2020, p. 678)

João de Lima Teixeira Filho, em obra conjunta com Délio Maranhão, 
Arnaldo Süssekind e Segadas Vianna, ressalta que o factum principis é 
uma espécie do gênero força maior e, portanto, para que se transfira a 
obrigação de indenizar a quem emanou a determinação de paralisação 
das atividades, o evento seja inevitável, sem concorrência do empregador, 
direta ou indireta (SUSSEKIND, 2000, p. 624). Denota-se, portanto, que 
o factum principis demanda a paralisação da atividade.

Ainda que o ato administrativo imponha maior dificuldade ou onero-
sidade na execução das atividades econômicas pelo empregador, devido à 
redução do faturamento, mas sem a interrupção da atividade econômica, 
estaríamos diante de prejuízos que devem ser por ele assumidos, pois as-
sume o risco da atividade empresarial - artigo 2º. da CLT. (SUSSEKIND, 
2000, p. 624).

O Ministro Maurício Godinho Delgado destaca a posição jurispruden-
cial sobre o tema ao dizer que raramente nossos tribunais têm acolhido essa 
modalidade de ruptura do contrato, pois o ato governamental deve afetar 
gravemente a empresa, com a inviabilização do negócio, de forma que 
não configuram factum principis ocorrências como maxidesvalorizações 
cambiais, implementação de planos econômicos oficiais, mudanças gov-
ernamentais nas regras relativas a preços, tarifas, mercado, ausência de 
repasse de verbas pelo Estado às empresas conveniadas etc. (DELGADO, 
2008, p. 1137).

Logo, conclui-se que para configuração do factum principis é necessária 
a ocorrência dos seguintes pressupostos fáticos: (i) a imprevisibilidade do 
evento danoso, decorrente de ato discricionário; (ii) a inexistência de con-
curso direito do empregador ao fato; (iii) o evento deve impossibilitar a 
continuidade da atividade econômica.
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A partir das considerações acima, questiona-se: a lei ou o ato admin-

istrativo decorrentes do combate à pandemia, que impõem a suspensão 
das atividades econômicas e o isolamento social, poderão ser considerados 
como factum principis, caso inviabilizem a atividade empresarial? É o que 
se pretende responder abaixo.

2. As medIdAs sAnItárIAs de combAte  
 à pAndemIA confIgurAm fActum prIncIpIs?

Inobstante a existência de cizânia doutrinária sobre o tema, que res-
peitamos, a resposta à questão é NÃO!

Explicamos.

De início impõe-se a verificação de existência de discricionariedade 
nas medidas sanitárias de combate ao coronavírus, pois, em nosso entend-
er, o factum principis, obrigatoriamente, é um ato discricionário, ou seja, é 
aquele tomado a partir do juízo de conveniência e oportunidade, em que 
a Administração, dentre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, es-
colhe aquelas que entender como as melhores para o interesse público no 
âmbito da saúde, da assistência e da economia.

Hely Lopes Meirelles diz que a “discricionariedade é a liberdade de 
ação administrativa, dentro dos limites permitidos em lei” (MEIRELLES, 
2005. p. 118).

Vistos estes esclarecimentos, tem-se que as medidas de isolamento so-
cial, com a paralisação, ainda que temporária, das atividades econômicas 
exploradas pelo empregador, não se tratam de escolha discricionária, co-
mum aos atos de império da Administração, pois não há conveniência e 
oportunidade.

Tratam-se de medidas necessárias e urgentes, a fim de preservar a vida 
dos cidadãos e trabalhadores. Tais preceitos decorrem do cumprimento 
de responsabilidades indeclináveis de quem governa, pois o direito à vida 
é consequência imediata do princípio da dignidade da pessoa humana – 
artigo 1º., III da CF – e do direito universal à saúde, com garantia de 
igualdade de acesso às ações e serviços de saúde – artigos 196 e 197 da CF.
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Não há escolha! Logo, não há discricionariedade no ato, pois trata-se 
de ordem irresistível, que afasta a configuração do factum principis.

Os professores Fabiano Coelho, Raphael Miziara, Antonio Humberto 
de Souza Junior e Danilo Gonçalves Gaspar analisam que:

(...) infelizmente, as medidas de isolamento social para contenção 
do coronavírus tornará inviável a continuidade de alguns empreen-
dimentos, em especial pequenos negócios, cujos proprietários não 
dispõem de fluxo de caixa e, assim, têm muita dificuldade de man-
ter a empresa saudável com duas ou três semanas de fechamento. 
Com a necessidade de dispensa de empregados de empresas fecha-
das surge a seguinte dúvida: o empresário pode exigir que o Poder 
Público (Estado) seja responsabilizado pelo pagamento dos acertos 
rescisórios de seus empregados? Ou, seriam tais valores de responsa-
bilidade daquele que empreende, em razão da assunção dos riscos 
do negócio?.  (SOUZA JÚNIOR, 2020, s.p.)

E continuam dizendo que:

(...) inicialmente, observa-se que não haverá factum principis se o 
ato da autoridade não impedir absolutamente a continuidade da 
atividade empresarial afetada, apenas tornando-a mais difícil ou on-
erosa, como se deu no caso. A causa de cessação do contrato supõe 
impossibilidade absoluta de continuação do trabalho. (...) Por fim, 
oriundos de toda a sociedade, direta ou indiretamente contribuinte, 
os recursos para pagamento das indenizações pelos danos causados 
pelo fato do príncipe e orientando a CLT que deva prevalecer o 
interesse público sobre os interesses de classe ou individuais (CLT, 
art. 8º, caput), a solução interpretativa ora defendida tem por efeito 
colateral não sobrecarregar a coletividade para amenizar a situação 
de empresários mal sucedidos, não necessariamente pela fatalidade 
do advento de uma calamidade pública de monumental dimensão. 
(SOUZA JÚNIOR, 2020, s.p.)

Observe-se que os professores destacam que na interpretação do Direi-
to do Trabalho não há como prevalecer o interesse de classe ou individual, 
mas interesse público, não obstante a subjetividade que envolve o conceito 
deste último.

Logo, não se pode impor à coletividade o pagamento de haveres re-
scisórios, considerando que o empregador assume o risco da atividade do 
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negócio. Além disso, não se pode impor ao hipossuficiente da relação tra-
balhista o ônus de buscar no Poder Judiciário o pagamento de parte de 
seus haveres rescisórios perante a autoridade pública, que editou regras 
que impactaram negativamente na atividade econômica do seu empre-
gador, sob pena de inversão deontológica do Direito do Trabalho35.

Ao final os professores concluem:

(...) fácil notar que a prevalência da tese da impossibilidade jurídica 
da continuação da atividade afasta a pandemia do novo coronavírus 
como hipótese de fato do príncipe; ao contrário, vingando a tese 
de que seja suficiente a impossibilidade econômica, todas empresas 
fechadas por força da crise sanitária de 2.020 terão êxito no pleito de 
condenação da Fazenda Pública às indenizações rescisórias. (SOU-
ZA JÚNIOR, 2020, s.p.)

Desta arte, a doutrina fundamenta, substancialmente, que a hipótese 
objeto deste estudo não se trata de factum principis.

De outra banda, há poucos julgamentos sobre o tema, mas um gan-
hou notoriedade na mídia. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo 
Ministério Público do Trabalho em face de Churrascaria Fogo de Chão 
– autos n. 0100413-12.2020.5.01.0052 -  visando, dentre outros pedidos, 
o pagamento da integralidade das verbas rescisórias para mais de uma 
centena de empregados, ante as dispensas motivadas no factum principis.

Em decisão liminar a Juíza Ana Larissa Lopes Caraciki diz que:

Não se vislumbra a hipótese de ocorrência de fato do príncipe, con-
templada no art. 486 da CLT, uma vez que as medidas adotadas 
pelo poder público não configuraram causa principal da suspensão 
parcial e temporária das atividades empresariais, mas, sim, a neces-
sidade de isolamento social para a contenção do potencial lesivo do 
vírus Covid-19, em caráter de pandemia reconhecida pela Organ-
ização Mundial de Saúde”36

Denota-se que a decisão, ao não reconhecer o factum principis, uti-

35Objetivamente, em momento posterior ao pagamento das verbas rescisórias, o empregador poderá discutir, perante 
a Justiça competente, através de ação regressiva, os valores pagos a título de indenização ao empregado, em decorrência das 
medidas necessárias ao combate da pandemia. Não se diga que há contradição nesta alegação, pois o que se defende aqui é a 
impossibilidade de repassar os prejuízos sofridos a quem tem direitos a serem quitados.   

36www.trt1.jus.br 
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lizou-se do mesmo argumento trazido neste ensaio, qual seja, o de que as 
medidas necessárias ao combate à pandemia não dizem respeito a atos 
discricionários, mas a atos em que não há escolha do administrador, que 
deve colocar em primeiro lugar o bem-estar da população.

Na data da finalização deste artigo, os autos em questão foram con-
sultados e verificamos que a Churrascaria Fogo Chão - “por liberalidade”, 
tal como se manifestou – integralizou o pagamento das verbas rescisórias 
dos empregados dispensados e, portanto, não mais subsiste a discussão 
sobre o factum principis, mas o processo segue seu curso em relação aos 
pedidos de pagamento de indenização por dano moral coletivo e reinte-
gração dos empregados dispensados.

Por fim no PLV nº 15 /2020, que converte em lei a Medida Provisória 
nº 936/2020 – já aprovado no Congresso Nacional – o legislador, com 
intento de pacificação das relações sociais e, em verdadeira interpretação 
autêntica do artigo 486 da CLT, diz que as medidas tomadas pelo Poder 
Público, no combate à pandemia, não se enquadram na situação do fac-
tum principis. 

Diante disso, reiteramos a negativa do início deste capítulo e esper-
amos que o chefe do Poder Executivo volte atrás em sua fala – conforme 
citado na introdução deste texto – e sancione o texto aprovado no Con-
gresso Nacional, com vistas à necessária segurança jurídica37.

consIderAções fInAIs

Não se pretendeu esgotar o tema, pois, ante a singeleza do trabalho, 
abordou-se a análise do factum principis x pandemia sob a ótica da discri-
cionariedade do ato administrativo.

Em reposta ao questionamento formulado no título deste ensaio, con-
clui-se que as políticas adotadas para combate ao coronavírus, não dizem 
respeito a atos discricionários direcionados ao benefício unilateral da au-
toridade estatal, mas a preceitos decorrentes do cumprimento da responsa-

37Após a finalização deste artigo, foi sancionada a Lei 14.020/20, que reconhece a impossibilidade de realização de dis-
pensas de empregados na pandemia sob a alegação do factum principis. Assim diz o seu artigo 29, verbis: “Não se aplica o dis-
posto no art. 486 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, na hipótese de paralisação ou suspensão 
de atividades empresariais determinada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal para o enfrentamento do estado 
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.”
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bilidade indeclinável do governante no que toca à garantia da vida e ao 
acesso universal à saúde, estando ausente a discricionariedade necessária à 
configuração do factum principis.

Logo, não se pode impor à Administração o ônus de arcar com o pa-
gamento parcial das verbas rescisórias dos empregados, mesmo quando 
inviável a continuidade das atividades econômicas do empregador.
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a reSponSabilidade objetiva 
da doença ocupacional por 
coronavíruS no âmbito daS 

relaçõeS laboraiS
lincoln zub dutRa38

nicole ventuRi da cunha39

RESUMO: O presente estudo busca explorar a importância de as 
doenças ocupacionais serem consideradas como acidentes de trabalho, 
visando proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores brasileiros. As-
sim, através de metodologia dedutiva e também indutiva, com base em 
estudos legislativos, doutrinários e com base em análises bibliográficas, 
buscar-se-á demonstrar diferença entre as responsabilidades objetivas e 
subjetivas no âmbito das relações laborais quando tratar das doenças ocu-
pacionais, abrangendo também as consequências da aplicação de cada 
uma das responsabilidades. E, ante a nova situação global enfrentada 
pela pandemia do coronavírus, como amparar os empregados que atuam 
frente aos infectados ou que possuam uma maior tendência de contrair a 
doença por estarem em setores considerados essenciais para a manutenção 
da sociedade, de forma a preservar seus direitos fundamentais ao trabalho.

Palavras chave: Responsabilidade objetiva. Responsabilidade subje-
tiva. Direito do trabalho. COVID-19. Doença ocupacional.
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39Embora ainda seja um conceito pouco preciso para muitos e pouco compartilhado entre profissionais de saúde, sendo 
que, muitas vezes, é compreendido de formas diversas entre estes profissionais. Cf. ANJOS, 2008, p. 23-25; SOUZA, 2020, p. 
125-129 e HEFTI; ESPERANDIO, 2016, p. 15-18, em que se procura caracterizar as formas com que os conceitos “espiritua-
lidade” e “cuidado espiritual” têm sido compreendidos e usados. E ainda, para alguns, este conceito pode ser entendido como 
um obstáculo para a comunicação, mais que uma ajuda nos processos de cuidados em saúde.

Introdução
 
Até a época da Idade Média, o trabalho era visto de forma negativa, 

em que apenas os mais desfavorecidos tinham de se sujeitar. Com o Renas-
cimento, isso começou a mudar, e um sentido positivo passou a ser atrela-
do à palavra “trabalho”. Com isso, começou-se a ter a concepção de que 
o trabalho era um modo de enaltecer o próprio homem e a sua vida, uma 
visão de dignidade. Até então, as pesquisas relacionadas sobre as doenças 
ocupacionais da época eram mínimas, e normalmente a respeito dos efei-
tos das atividades de extração de minérios. Em 1700, o médico italiano 
Bernardino Ramazzini, conhecido como o pai da medicina do trabalho, 
passou a estudar as doenças ocupacionais que acometiam os operários das 
indústrias.

Entretanto, é na época da Revolução Industrial que se possuem grandes 
conhecimentos das atrocidades que ocorriam em larga escala com os tra-
balhadores. Por conta das precárias condições de trabalho, o acontecimen-
to de acidentes no local de trabalho e o desenvolvimento de doenças ocu-
pacionais tornaram-se algo do cotidiano. A partir de então, começaram a 
surgir movimentos operários em busca de seus direitos e melhoria do local 
de trabalho, para que propiciasse mais segurança e visasse a saúde dos 
empregados, propagando o bem-estar desses.

Com a chegada da revolução em cada país, era necessário que os op-
erários sofressem por vários anos com acidentes e doenças ocupacionais 
para que seus dirigentes tomassem a iniciativa de passar a legislar de forma 
que protegessem a saúde e a segurança dos trabalhadores.

O presente artigo, que se utiliza de metodologia dedutiva e também 
indutiva, com base em estudos legislativos, doutrinários e com base em 
análises bibliográficas, tem como objetivo demonstrar a diferença entre 
as responsabilidades objetivas e subjetivas no âmbito das relações laborais 
quando tratar das doenças ocupacionais, abrangendo também as conse-
quências da aplicação de cada uma das responsabilidades. E, ante a nova 
situação global enfrentada pela pandemia do coronavírus, como amparar 
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os empregados que atuam frente aos infectados ou que possuam uma 
maior tendência de contrair a doença por estarem em setores considera-
dos essenciais para a manutenção da sociedade, de forma a preservar seus 
direitos fundamentais ao trabalho.

 
1. contextuAlIzAção dA doençA ocupAcIonAl  

 no âmbIto dAs relAções lAborAIs

Após o advento da Segunda Guerra Mundial, popularizou-se na 
América do Norte as coberturas securitárias para acidentes pessoais, entre-
tanto não abrangendo os acidentes e doenças que fossem relacionados ao 
trabalho. Neste viés, tinha-se a concepção de que as atividades laborativas 
estavam blindadas quanto às atrocidades que os trabalhadores dos anos 
anteriores sofreram, como na época da Revolução Industrial. 

Acreditava-se que as doenças ocupacionais não mais coexistiam no 
âmbito do trabalho, por conta das inúmeras convenções que foram criadas 
ao longo dos séculos XIX e XX. Entretanto, em 1970 os médicos do tra-
balho passaram a perceber que as doenças do trabalho não foram extintas, 
apenas não estavam sendo identificadas por conta do método utilizado 
pelos profissionais da saúde.

Estudos demonstram que grande parte das patologias laborais estão 
intimamente correlacionadas com as exposições que o sujeito é obrigado a 
sofrer durante a jornada de trabalho, e que estas resultam em enfermidades 
únicas, que são melhor identificadas pelo fato de não se encaixarem em 
situações comuns. Além disso, é dever do médico, na anamnese, que efetue 
a investigação primeiro com as exposições ocupacionais e ambientais, ao 
contrário do que normalmente era feito, em que se analisavam primeira-
mente outras patologias, já que a exposição sofrida pelo trabalhador é o 
principal fator para o desencadeamento de uma enfermidade. (GOLD-
MAN, 2014)

Nesse contexto, cada país passou a adotar as medidas que entendia 
cabíveis a fim de evitar as tais doenças ocupacionais, através de medidas 
e normas protetivas. No âmbito brasileiro, uma das formas encontradas 
para o controle dessas doenças, foi o adicional de insalubridade previsto 
no art. 192 da CLT, de forma que o percentual percebido a mais pelo tra-
balhador seja uma forma de diminuir o número de pessoas expostas a es-
sas situações, em que os empregados que sejam submetidos em atividades 
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ou operações que se enquadram no art. 189 do mesmo dispositivo legal 
teriam direito ao benefício. O foco aqui mantém-se nos fatores químicos, 
físicos e biológicos, em que é imprescindível a análise pelo viés de como o 
empregador pode prevenir a doença ocupacional, quais são os cuidados 
tidos com quem é exposto a tais situações, qual a efetiva participação do 
trabalhador ao agente. (LIMA, 2019)

Desse modo, entende-se a importância da preservação de um local de 
trabalho digno, que, conforme Celso Antonio Pacheco Fiorillo afirma, é o 
ambiente “cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio ambiente e 
na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica 
dos trabalhadores” (FIORILLO, 2000, p. 290), e, o dever de salvaguardar 
tal local é do empregador, seja ele da rede pública seja da rede privada, de 
modo a garantir a segurança do trabalhador. 

Por outro lado, destaca-se a importância da Constituição Federal de 
1988, que estabeleceu como cláusula pétrea o art. 7, em que no inciso 
XXII estabelece que é direito do trabalhador a existência de riscos mín-
imos para o exercício da atividade laboral, o qual deve-se dar através de 
normas de saúde, higiene e segurança. Porém, no caso do não cumprimen-
to das normas, o inciso XXVIII do mesmo dispositivo legal preceitua que 
o empregado possui o direito de seguro contra os acidentes de trabalho, o 
qual ficará a encargo do empregador, ainda que haja a indenização quan-
do este incorrer em dolo ou culpa.

Ademais, ressalta-se que a doença ocupacional pode ser equiparada 
ao acidente de trabalho, conforme exposto na Lei n. 8.213/91 que dispõe 
sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nos termos do dis-
positivo legal, identificam-se duas hipóteses: a doença profissional, que é a 
desencadeada no exercício do trabalho específico por conta de atividade 
típica; e a doença do trabalho, a qual eclode por conta das condições espe-
ciais pela qual o trabalho é realizado.

Assim sendo, para que se caracterize efetivamente o acidente de tra-
balho, ou no caso a doença ocupacional, seja ela profissional seja ela do 
trabalho, é indispensável a existência do nexo causal entre o trabalho e 
a fatalidade. O nexo é composto por um tríplice, qual seja: o trabalho, 
o acidente, ou acometimento da doença, com a lesão por conta disso e 
a incapacidade resultante (MARTINS, 2009). Entretanto, conforme en-
tendimento de alguns doutrinadores, é significativo frisar que a partir da 
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40Ver em: Organização Internacional do Trabalho. La prevención de las enfermedades profesionales. 1ª ed. Genebra: 
OIT; 2013.

interpretação da lei, se a enfermidade que acomete o trabalhador não lhe 
causa incapacidade laborativa, não será considerada doença do trabalho. 
(OLIVEIRA, 2011)

2. A responsAbIlIdAde objetIvA e A  
 responsAbIlIdAde subjetIvA dAs doençAs  
 ocupAcIonAIs no âmbIto dAs relAções lAborAIs

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) morrem em 
média 2,3 milhões de pessoas anualmente por conta de acidente laborais, 
e cerca de 860 mil são acometidas por patologias decorrentes das jornadas 
de trabalho. A estimativa é que os custos para tais fatalidades alcançam 2,8 
trilhões de dólares por ano. Além disso, indicou-se o Brasil como um dos 
países que contribui significativamente para o alto índice das estatísticas.40

Diante da problemática exposta, há a importância do discurso a res-
peito da responsabilidade do empregador no âmbito do local de trabalho. 
Pois, para alguns doutrinadores, as doenças ocupacionais, bem como os 
acidentes de trabalho, não são eventos imprevistos, pelo contrário, podem 
ser socialmente determináveis com base na atividade exercida e no lo-
cal de trabalho (CORDEIRO, 2018). E, com base na sociedade atual, as 
empresas empregadoras não devem mais se preocupar única e exclusiva-
mente com o lucro obtido no final do mês, mas sim com a saúde física e 
psíquica de seus funcionários, dando mais valor à saúde e à segurança do 
ambiente de trabalho. (MATTOS, 2016)

Considerável destacar que tais fatalidades decorrem de atos inseguros, 
bem como de condições inseguras. Os atos inseguros estão relacionados 
com as características individuais de cada trabalhador, ou seja, com a sua 
vontade de realizar tal ação. Já as condições inseguras dizem respeito ao 
ambiente laboral e quais as lacunas e irregularidades presentes ali (TAV-
ARES, 2009). Mas, além dos atos e condições de insegurança, tem de se 
identificar quais foram os motivos e os elementos que o geraram.

Com base nisso, identifica-se a função protetiva do Direito do Tra-
balho junto aos operários, tentando ampará-los da melhor forma possível, 
para que suas enfermidades sejam devidamente indenizáveis. Para que 
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isso aconteça, entende-se que o acidente de trabalho seja o fato provo-
cador do dano indenizável, ou seja, aplica-se a responsabilidade civil do 
empregador ao identificar-se o ato ilícito deste. (CAIRO JÚNIOR, 2002)

Para os efeitos necessários, entende-se que a responsabilidade é o dever 
de um sujeito responder ao outro pelo ato considerado ilícito e que tenha 
prejudicado este último (PARIZATTO, 2011). Agora, a responsabilidade 
civil do empregador pode ser objetiva ou subjetiva, e a grande diferença 
entre elas é se houve ou não a culpa na ação danosa.

Para identificar a referida responsabilidade, tem de se analisar se houve 
a culpa, a partir de uma atividade, profissão, ofício que esteja inerente ao 
risco ou quando a lei expressa a obrigação da garantia, e, quando ver-
ificado o dano, tem-se o valor indenizável. Posteriormente, analisa-se a 
existência de nexo causal, se foi decorrente de um ato pelo agente ou pelo 
simples desenvolvimento da atividade profissional. Por fim, investiga-se o 
dano causado, pois não há responsabilidade sem a existência de um dano. 
(RIZARDO, 2015)

Ressalta-se que a responsabilidade civil é umas das 4 responsabilidades 
previstas no âmbito do Direito do Trabalho, quais sejam: administrati-
va; responsabilidade previdenciária; responsabilidade trabalhista; e a civil 
(NASCIMETO, 2014). Compreende-se que quando são identificados os 
elementos do dano, a conduta e o nexo causal, caracteriza-se a responsab-
ilidade objetiva, dispensando-se a necessidade de comprovar a culpa, pois 
com o nexo entre a conduta ilícita do empregador e a enfermidade acome-
tida ao empregado, considera-se suficiente para o dever de indenizar (PE-
DUZZI, 2009). O entendimento mudou, pois antes era necessário que se 
verificasse a culpa da empresa contratante, e, por conta disso, em grande 
parte dos casos não era possível que houvesse o dever de indenização.

A responsabilidade objetiva está prevista no parágrafo único do arti-
go 927 do Código Civil, em que independentemente de culpa, o agente 
do dano será responsabilizado quando a atividade desenvolvida por este 
resultar em risco para os direitos do próximo. E, por conta do artigo 7º, 
caput, da Constituição, é que se torna possível a aplicação do Código Civil 
ao Direito do Trabalho, pois busca-se sempre a melhoria da condição so-
cial do trabalho.

Por outro lado, a responsabilidade subjetiva possui como característica 
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primordial a identificação da culpa do agente para que a indenização seja 
devida (GONÇALVES, 2012). Portanto, em alguns casos a responsabi-
lização pela enfermidade laboral necessitaria da comprovação da conduta 
culposa do agente empregador.

Diante das controvérsias, o entendimento predominante é que, na re-
gra geral, a responsabilidade do empregador pela doença/acidente é sub-
jetiva, e excepcionalmente usa-se a teoria objetiva, com base na atividade 
perigosa ou de risco a qual o empregado tem de se submeter. (NASCI-
MENTO, 2014)

3. A responsAbIlIdAde objetIvA AplIcável  
 no âmbIto dAs relAções lAborAIs

Salienta-se que a mudança de entendimento da responsabilidade sub-
jetiva para a objetiva nos tribunais brasileiros foi árdua, passando por um 
processo de longos anos e muitas lutas por parte dos trabalhadores. A par-
tir de então, o empregador apenas pode se eximir do dever de indenizar se 
comprovar qualquer das causas de exclusão do nexo causal, não sendo o 
caso de averiguação de culpa (CAVALIERI FILHO, 2009). Dessa forma, 
a questão principal é a proteção da vítima.

No final do século XIX, surgiu a teoria do risco em que o sujeito que 
criou a possibilidade do dano deve arcar com os prejuízos causados a ou-
trem, ou seja, o risco da atividade empresária é apenas do empresário. 
Dentre várias teorias do risco, poucos doutrinadores defendem a teoria do 
risco-integral, que seria o que, segundo eles, preceitua o art. 2º da CLT, em 
que seria possível uma indenização à vítima do ocorrido mesmo em casos 
de inexistência do nexo causal. Isso pois o Direito do Trabalho é o propa-
gador da teoria do risco-integral e está inserido na sociedade de forma que 
possua uma visão social do papel do Estado, amparando o trabalhador 
de infortúnios que possam vir a acontecer, não existindo espaço para a 
responsabilidade subjetiva, na maioria dos casos. (BERTOTTI, 2014)

Em contrapartida, a parte predominante da doutrina defende a tese 
de que o caput do art. 2º da CLT refere-se para situações em que o em-
preendedor não alcança o sucesso no sentido econômico, ou seja, quando 

47“A morte é a última crise a ser enfrentada e a última oportunidade para o crescimento espiritual, sendo seu grande 
desafio manter íntegra a identidade da pessoa diante da desintegração total”. (SAPORETTI, 2009, p. 272).
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há prejuízo para este, sendo imputada a responsabilidade objetiva para o 
empregador no que diz respeito às verbas trabalhistas devidas. Assim, en-
tende-se que a CLT adotou como regra a responsabilidade objetiva para se 
fundamentar, pois o empregado tem de ser amparado pela mera execução 
regular de sua atividade profissional. (DALLEGRAVE NETO, 2010)

Entretanto, é valoroso compreender que deve haver uma flexibilização 
no entendimento de cada caso e de cada momento vivido na sociedade, 
pois, de forma muito rápida, o mundo foi afetado pela pandemia do coro-
navírus (COVID-19), de forma que todos os setores de desenvolvimento 
dos países foram afetados, o que obrigou seus dirigentes a adotar medidas 
excepcionais para tentar lidar com a nova realidade.

No cenário brasileiro, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, além 
de adotar as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
proclamou a Medida Provisória (MP) 927 em 22 de março de 2020 e, em 
23 de março de 2020, a MP 928 que revogou o artigo 18 da medida an-
terior.

O principal intuito da MP 927 foi alcançar os trabalhadores formais do 
setor da economia, ou seja, aqueles que são regidos pelas regras da CLT. 
Por esta situação atual ser considerada um estado de calamidade pública, 
conforme Decreto Legislativo 6/2020, é instituída na hipótese de força 
maior prevista no art. 501 da CLT. Diante do estado de caos gerado por 
várias classes de trabalhadores terem se sentido ofendidas com a redação 
da medida, sete Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI 6342, ADI 
6344, ADI 6346, ADI 6348, ADI 6349, ADI 6352, ADI 6354) possuíam 
em comum o argumento de que a MP agredia veementemente diversos 
direitos fundamentais dos trabalhadores, o que resultou na suspensão dos 
artigos 29 e 31 pelo Supremo Tribunal Federal em caráter de medida lim-
inar na data de 29 de abril de 2020.

A questão aqui discutida é a respeito do que trazia o artigo 29 da MP 
927, em que não considerava o COVID-19 como doença ocupacional e 
transferia o ônus de provar que a contaminação foi no local de trabalho 
para o empregado (nexo causal). A grande vitória para a classe trabalhado-
ra com o deferimento da liminar, principalmente nos setores essenciais, é 
que se forem infectados, existe a possibilidade do acesso ao auxílio-doença 

48A questão da empatia não será trabalhada neste artigo em função do espaço, porém é uma perspectiva central, quando 
adequadamente realizada, para o acesso às questões espirituais dos pacientes.
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concedido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), sem haver 
a necessidade de comprovar o nexo causal.

No atual contexto em que vivemos, a implementação de medidas 
que possam garantir a saúde e a segurança de todos os trabalhadores dos 
setores considerados essenciais, mas principalmente da área da saúde, é 
de extrema importância. Os profissionais desta área em específico, no tra-
balho diário frente às dificuldades encontradas pelo novo vírus, estão, con-
sequentemente, mais suscetíveis a contrair a patologia. Entretanto, o cerne 
da questão não é a doença ocupacional em si, mas o tempo de exposição 
a que esse trabalhador fica exposto, além das práticas desenvolvidas no 
período de trabalho.

Tendo em vista que o vírus demora alguns dias para se manifestar, 
comprovar o nexo causal torna-se um empecilho para que os trabalhadores 
possam se privilegiar dos benefícios concedidos para as outras doenças 
consideradas ocupacionais. Neste viés, ressalta-se que o atual momento 
vivido é excepcional, o que necessita medidas excepcionais que possam 
amparar os menos favorecidos, em todos os sentidos da palavra.

Após a suspensão do artigo, cabe ao empregador provar que o contá-
gio não ocorreu no local de trabalho, e, portanto, o nexo causal é presumi-
do desde o início, de forma que se facilitará principalmente os profissionais 
da saúde que estejam melhores amparados caso esse infortúnio da doença 
lhes acometa. Aqui visualiza-se um resquício do entendimento da teoria 
do risco-integral, o que se faz plausível diante do momento enfrentado.

conclusão

Pelo que foi até aqui elencado, vimos que as doenças ocupacionais ex-
istem desde os primórdios da sociedade humana, em que foi necessário 
muitas lutas e reivindicações por parte dos trabalhadores para que estas 
fossem reconhecidas como doenças adquiridas por conta do local de tra-
balho ou atividade desenvolvida neste. 

No âmbito brasileiro, com o reconhecimento da existência das doenças 
ocupacionais, o segundo passo foi tentar atribuir a responsabilidade ob-
jetiva para que a indenização fosse devida, ao invés do entendimento ju-
risprudencial em que se aplicava a responsabilidade subjetiva. Ou seja, 
o trabalhador deveria comprovar o dolo ou a culpa do empregador no 
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momento do acidente ou da doença, sendo que este em específico deveria 
ser no local de trabalho ou por conta deste, além do nexo causal, para que 
pudesse receber a indenização que acreditava ter direito. 

Entretanto, devido ao Direito do Trabalho ser em essência um direito 
protetivo dos desfavorecidos e hipossuficientes, sem necessariamente ser 
no sentido econômico da palavra, mas sim em proteger quem é o mais 
vulnerável na relação jurídica discutida, ou seja, o trabalhador, o entendi-
mento passou a mudar e o dolo ou a culpa foram excluídos na maioria dos 
casos, necessitando apenas o nexo causal. Assim sendo, passou-se a utilizar 
a responsabilidade objetiva para os litígios trabalhistas.

Todavia, ainda é necessário a flexibilização desse entendimento, visto 
que em situações excepcionais, como a atual enfrentada no mundo, dificil-
mente todos os trabalhadores conseguirão provar que o acometimento do 
coronavírus se deu no local de trabalho, e, justamente por ser uma situação 
fora do padrão, deve-se lembrar que o empregado é a parte vulnerável e 
merece ser protegido. Mas ressalta-se que o deferimento da liminar pelo 
STF já foi importante no sentido de reconhecer a patologia da COVID-19 
como ocupacional, de forma que suspendeu a eficácia do art. 29 da MP 
927, a qual feria veementemente direitos básicos conquistados ao longo 
dos anos pela casse trabalhadora. 
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RESUMO: O escopo do presente trabalho é analisar, à luz dos con-

ceitos basilares referentes ao tema proposto, o impacto causado por um 
meio ambiente do trabalho em estado de desequilíbrio na saúde física e 
mental dos profissionais da educação. Para tanto, é forçoso reconhecer 
que a temática que envolve o trabalho remoto do professor perpassa, de 
maneira inexorável, pelo debate acerca da higidez laboral enquanto ele-
mento fundamental para a realização do trabalho, pela forma que meio 
ambiente laboral desequilibrado pode levar o professor a desenvolver a 
síndrome de burnout e pelas condições de trabalho as quais os profissio-
nais da educação foram submetidos ante o cenário de pandemia causado 
pela COVID-19. A metodologia empregada na elaboração do presente 
estudo pautou-se na utilização do método dedutivo. Em relação à técnica 
de pesquisa, optou-se pela revisão de literatura sistemática, analisando-se 
artigos, pesquisas e textos diversos referentes ao tema em questão.
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Palavras-Chave: Trabalho Remoto; Meio Ambiente Laboral; Pro-
fessor; Síndrome de Burnout.

Introdução

Entre as mais diversas acepções do conceito de “meio ambiente” te-
mos o chamado meio ambiente laboral ou meio ambiente do trabalho, 
onde o indivíduo desenvolve as atividades relativas ao seu emprego, cargo 
e função. A Constituição Federal de 1988 foi pioneira ao versar acerca 
da salubridade do ambiente de trabalho no qual estão inseridos os tra-
balhadores. Evidencia-se, então, uma preocupação do constituinte com a 
saúde coletiva dos empregados/trabalhadores. É importante, sobretudo 
em tempos de desestruturação do meio ambiente habitual de trabalho, 
que se discuta a chamada higidez enquanto elemento essencial para con-
figuração de um adequado ambiente de trabalho, visando preservar a 
saúde e a integridade física e psíquica do empregado.

Diante do cenário atual, onde a pandemia causada pela COVID-19 
submeteu ao regime de quarentena bilhões de pessoas ao redor do mun-
do, as relações de trabalho e a forma como ele é prestado sofreram uma 
abrupta mudança.  Com relação aos professores não foi diferente, não 
mais que de repente estes viram seu ambiente de trabalho completamente 
desfigurado, ao serem lançados rumo à realização de trabalho remoto 
domiciliar. O estresse causado por um sistema de ensino (remoto), cujos 
métodos possuem diversas falhas, está levando esses profissionais a um 
desgaste físico e, principalmente, psíquico com vistas a comprometer sua 
saúde no sentido de desencadear diversos problemas psicológicos, como 
por exemplo, a síndrome de burnout.

O aumento da incidência de burnout nos professores decorre, sobretu-
do, do desgaste causado pela inesperada mudança para o ensino remoto. 
Resultado, em sua maior parte, de uma decisão de cunho político, sendo 
que não foram consultados especialistas em ensino ou educação, a fim de 
se discutir acerca dos impactos negativos do ensino remoto. Questiona-se, 
portanto, de que forma a falta de amparo aos professores compromete a 
garantia de um meio ambiente laboral sadio e, consequentemente, a saúde 
psicológica? 

Na elaboração desta pesquisa, foi de suma importância o levantamen-
to de bibliografia e a realização de uma revisão documental especializa-
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da na busca pelos conceitos basilares necessários para a construção do 
tema proposto. A metodologia empregada na elaboração do presente es-
tudo pautou-se na utilização do método dedutivo. Em relação à técnica 
de pesquisa, optou-se pela revisão de literatura sistemática, analisando-se 
artigos, pesquisas e textos diversos referentes ao tema em questão. 

1.  A hIgIdez lAborAl como elemento  
 dAs condIções de trAbAlho

No tocante aos diversos conceitos da locução ¨meio ambiente”, tem-se 
no âmbito jurídico, mais especificamente no âmbito justrabalhista, o meio 
ambiente do trabalho, que se relaciona intrinsecamente com as condições 
para vivência digna do trabalhador que se encontra em atividade laboral 
por cerca de 2/3 de sua vida, contribuindo não somente para a sociedade 
como um todo, mas também para o proveito econômico de poucos (SIL-
VA; FARIAS, 2017, p. 147).

A chamada “terceira dimensão” dos direitos humanos fundamentais 
é oriunda de uma reflexão de cunho humanista que abarca temas delica-
dos como a paz mundial, o desenvolvimento sustentável, a comunicação, 
a proteção ao consumidor e o meio ambiente, seja natural seja artificial. 
Não relacionados com questões econômicas, esse conjunto de direitos se 
relaciona com a proteção da vida humana, no que se refere à qualidade de 
vida e ao mínimo existencial, e que decorrem dos impactos causados pela 
nova sociedade industrial e pela era da revolução científico-tecnológica 
(FARIAS, 2005, p. 80-82 apud SILVA; FARIAS, 2017, p. 149).

Também denominados direitos da solidariedade, os direitos de terceira 
dimensão não têm como escopo apenas a proteção do indivíduo, mas da 
coletividade como um todo. Considera-se que, a partir da concepção dessa 
dimensão dos direitos, surge o pensamento humanista em torno da cole-
tividade levando-se em consideração a unidade e não a fragmentariedade. 
Desta feita, a aludida dimensão dos direitos contribuiu de forma significa-
tiva para o surgimento de uma consciência jurídica coletiva, originando 
a discussão em torno dos direitos coletivos e difusos. O direito ambiental, 
portanto, é abarcado e se encontra na terceira dimensão dos direitos (SIL-
VA; FARIAS, 2017, p. 149-150). 

Ao positivar a vivência humana digna, salubre, liberta e igualitária, 
com escopo de garantir um meio ambiente de qualidade que implica, con-
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sequentemente, na qualidade de vida de toda a sociedade, o direito ambi-
ental se localiza como “espécie do gênero de interesses metaindividuais” 
que adentra no âmbito global da ordem coletiva da sociedade num sentido 
lato (SILVA, 2009, p. 84 apud SILVA; FARIAS, 2017, p. 149-150). É per-
ceptível, então, “a natureza jurídica de bem de interesse público” a qual 
está inserido o meio ambiente do trabalho, pois todas as discussões que 
permeiam tal tema desembocam em resultados que afetam a coletividade 
(SILVA; FARIAS, 2017, p. 149-150).

Conforme o ordenamento jurídico brasileiro, foi a Constituição Feder-
al de 1988 a primeira a positivar o direito ambiental trabalhista enquanto 
norma de caráter constitucional. Ao prever em seu artigo 200, inciso VIII, 
“que o Sistema Único de Saúde deve colaborar na proteção ao meio am-
biente”, estando o meio ambiente do trabalho inclusivo na concepção gen-
eralista de meio ambiente. A Constituição evidenciou uma preocupação 
com a saúde do trabalhador, saúde esta que se só é alcançada com a garan-
tia de um meio ambiente do trabalho adequado onde se busca a garantia 
da higidez laboral (SILVA; FARIAS, 2017, p. 156).

Na esteira da legislação jus-ambiental, tem-se a Política Nacional do 
Meio Ambiente que define a locução “meio ambiente” como um conjunto 
de condições, legislações, influxos e contatos de forma física, química e 
biológica essências para manutenção da vida em qualquer forma. Sendo 
assim, “o meio ambiente pode ser natural, cultural, do trabalho, entre out-
ras espécies” (SILVA, 2018, online). Em específico, o meio ambiente do 
trabalho abarca aspectos como a incolumidade dos trabalhadores, tanto 
com relação às características físicas quanto às condições sociais e mentais. 
Abarca também a prestação de serviços realizada de modo externo, ou 
seja, fora do ambiente da empresa.

Conforme preleciona a doutrina majoritária, o ambiente doméstico 
do indivíduo trabalhador “pode ser considerado como meio ambiente do 
trabalho”. É importante ressaltar, conforme o artigo 6º da Consolidação 
das Leis do Trabalho, que é imperativo que inexista diferenciação entre 
o trabalho prestado no ambiente da empresa e que aquele realizado pelo 
trabalhador em seu domicílio (trabalho a distância ou trabalho remoto), 
“desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego” 
(SILVA, 2018, online).

Essa discussão ganhou mais relevância com a aprovação da Lei 
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13.467/2017, vulgo Reforma Trabalhista, que estabeleceu parâmetros e 
regulamentou o chamado “teletrabalho”. O teletrabalho diz respeito à 
prestação de serviços fora do estabelecimento correspondente à empresa, 
por meio de tecnologias da informação essenciais para esse tipo de tra-
balho. Embora a reforma não tenha previsto, de forma expressa, como se 
dará a proteção do meio ambiente do trabalho no qual está inserido esse 
trabalhador, ela deixou claro que o empregador deverá orientar os empre-
gados no sentido de tomarem precauções quanto às doenças relacionadas 
ao trabalho (SILVA, 2018, online). Ainda conforme preleciona Silva:

Outrossim, é imperioso lembrar que as normas relativas à saúde e 
segurança do trabalhador estão inseridas no âmbito do meio ambi-
ente do trabalho. A “segurança e medicina do trabalho” é ramo vin-
culado ao Direito do Trabalho, de matriz interdisciplinar, que tem 
como escopo a proteção, prevenção e recuperação da saúde e se-
gurança do trabalhador. Ademais, essas normas estão relacionadas 
aos chamados “Princípios de Ruggie”. Segundo este documento o 
Estado, as empresas e a sociedade civil devem adotar condutas pau-
tadas em três princípios basilares, que são a preservação, respeito e 
reparação, voltadas também à proteção do meio ambiente laboral. 
Isto posto, é indubitável que as normas relativas à higidez do meio 
ambiente do trabalho compõem o chamado “patamar civilizatório 
mínimo” (SILVA, 2018, online).

As condições do meio ambiente do trabalho estão diretamente relacio-
nadas com a minimização ou inexistência dos chamados “riscos ocupacio-
nais”. Isso quer dizer que para que exista um meio ambiente do trabalho 
em estado de equilíbrio, deve-se atentar à higidez dele, sendo fundamental 
a concentração de esforços no sentido de eliminar os fatores que ameaçam 
a garantia da saúde do trabalhador. Dentre os fatores que ameaçam a ga-
rantia da saúde ao trabalhador, tem-se os chamados “fatores psicossociais” 
que englobam “a jornada exaustiva, o assédio moral e sexual e até mesmo 
a violência urbana” (SILVA; FARIAS, 2019, p. 160).

No que tange ao meio ambiente do trabalho em estado adequado, pre-
visto pelo artigo 225, caput, da Constituição Cidadã de 1988, é importante 
salientar que o conceito de meio ambiente do trabalho não se restringe 
apenas às características materiais do ambiente laboral, mas compreende 
também os aspectos imateriais que dizem respeito à organização do tra-
balho, à gestão do tempo e a outras questões relacionadas à higidez psi-
cológica dos trabalhadores (EBERT, 2019, p. 167). De acordo com Ebert:
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Dentre os conflitos a decorrerem da organização inadequada dos 
fatores imateriais do meio ambiente laboral no teletrabalho, ganha 
notoriedade a dificuldade imposta ao trabalhador no que diz re-
speito ao controle de sua jornada e à própria separação do tem-
po de trabalho e dos períodos dedicados à organização de sua vida 
privada, ao convívio sócio-familiar e ao lazer, a concretizar o que os 
estudiosos do tema convencionaram chamar de direito à desconex-
ão (EBERT, 2019, p. 168).

De forma extrema, a utilização desenfreada do teletrabalho e das tec-
nologias inerentes à sua viabilização leva a uma situação de cerceamento 
de direitos humanos fundamentais como o lazer e o convívio social, o que 
consequentemente acarreta em problemas na saúde física e psíquica dos 
trabalhadores com reflexos alarmantes no sono, no sistema nervoso e nas 
demais funções do organismo humano. A relevância de tal discussão é 
tamanha que a reforma trabalhista francesa, orquestrada pela Ministra do 
Trabalho Miriam El Khomri, e que entrou em vigor também no ano de 
2017, prevê em seu artigo 55 que os trabalhadores possam ignorar men-
sagens e e-mails enviados por seus chefes em horário não condizente com 
aquele pactuado para labor, o que caminha no sentido do direito à descon-
exão (EBERT, 2019, p. 170-171).

O novo entendimento em torno do artigo 6º da Consolidação das 
Leis do Trabalho evidencia que não se admite, atualmente que exista um 
distanciamento entre a legislação trabalhista e as medidas de proteção, 
positivadas na Constituição Federal de 1988, aos trabalhadores remotos. 
Inexiste dúvida quanto à impossibilidade de se listar todas as dificuldades 
enfrentadas pelo trabalhador remoto em sua residência ou em local di-
verso da sede da empresa. “Ocorre que ao sopesar valores, certamente a 
proteção do trabalhador não deverá restar mitigada”. Portanto, deve-se 
buscar regularizar, de forma rápida e imediata, o meio ambiente laboral 
no qual se encontra o trabalhador, a fim de se evitar danos a ele e à socie-
dade como um todo (OLIVEIRA; SANTOS, s.d., p. 5).

É imperioso, portanto, que se garanta a higidez do meio ambiente do 
trabalho, sobretudo no que diz respeito à efetivação da legislação refer-
ente à segurança do trabalho. O que é imprescindível para garantia da 
dignidade humana do trabalhador, pois trata-se de normas coletivas e de 
caráter indisponível (SILVA, 2018, online).
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2.  meIo AmbIente lAborAl desequIlIbrAdo  
 e A síndrome de esgotAmento profIssIonAl

A chamada Política Nacional do Meio Ambiente é regulada pela Lei 
nº 6.938/1991 e prevê o conceito de degradação da qualidade do meio 
ambiente como sendo qualquer alteração que comprometa as característi-
cas dele, criando condições contrárias ao adequado funcionamento das 
atividades de cunho social e econômico (TUMA; VIERA, 2015, p. 96). 
Portanto, toda mudança que venha a prejudicar o meio ambiente é tida 
como degradação da qualidade ambiental, e quando ela decorre de uma 
conduta pessoal tem-se o fenômeno da “poluição”. Uma vez que do con-
ceito mais amplo de meio pode-se extrair o meio ambiente do trabalho, 
tais conceitos podem ser empregados da defesa do meio ambiente labo-
ral em condições adequadas. Toda atividade realizada pelo empregador 
que venha a comprometer o equilíbrio do ambiente de trabalho pode ser 
considerada “poluição”. “O meio ambiente do trabalho será considerado 
quando oferecer condições dignas e seguras aos trabalhadores, resguar-
dando a incolumidade física e psíquica deste”. É de suma importância que 
seja garantido também o bem-estar, a saúde física e psíquica e a qualidade 
de vida dos trabalhadores (TUMA; VIEIRA, 2015, p. 96).

Entretanto não é suficiente por parte do empregador fornecer um meio 
ambiente laboral em condições físicas adequadas, também é necessária 
uma política de cuidados com a saúde metal dos empregados, para que 
o meio ambiente laboral esteja em estado de equilíbrio. O cuidado com 
a saúde mental dos empregados é, portanto, um elemento que constitui 
o meio ambiente laboral. Logo um ambiente laboral que se encontra em 
desacordo com a garantia da qualidade psíquica dos trabalhadores não 
garante o bem-estar e a saúde dos cidadãos. A ocorrência de patologias 
psicológicas no meio ambiente do trabalho, a exemplo, o estresse e a de-
pressão, deve ser alocada como degradação da qualidade do meio ambi-
ente laboral, “eis que o meio ambiente sofre perturbação e desequilíbrio, 
não mais garantindo condições adequadas de trabalho e uma qualidade de 
vida” (TUMA; VIEIRA, 2015, p. 97).

A organização do trabalho, ou a má organização do trabalho, é um 
fator desencadeador de patologias psíquicas nos empregados (DEJOURS, 
1992, p. 120 apud GELLY, 2014, online). Essa mesma (des)organização 
exerce uma influência negativa sobre o sistema psicológico do empregado, 
dando causa a um sofrimento oriundo da quebra de expectativa evolvendo 
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sua história individual, projetos, desejos e um ambiente laboral que ignora 
tais fatores (DEJOURS, 1992, p. 133 apud GELLY, 2014, online). “Os 
sofrimentos que acometem os trabalhadores durante a jornada laboral po-
dem gerar ou desencadear danos à saúde mental do trabalhador, entre elas 
a Síndrome de Bournout” (GELLY, 2014, online). Conforme preleciona 
Amin:

Em termos gerais, Burnout significa desgaste profissional, que é o 
resultado da junção das palavras em inglês, burn e out, cujo signifi-
cado remete para as expressões “se deixar apagar ou consumir pelo 
fogo”. Em português, em tradução direta, remeteria a algo como 
“perder o fogo”, “perder a energia” ou “queimar para fora”, no 
sentido de perda do sentido da relação com o trabalho. A síndrome 
do burnout ou síndrome do esgotamento profissional ou, ainda, 
sensação de estar acabado, é considerada uma depressão grave por 
esgotamento, gerada pelo estresse profissional exercido com muita 
pressão e exagero de tarefas múltiplas, segundo definição da pesqui-
sadora e psiquiatra francesa Marie-France Hirigoyen (AMIN, 2019, 
online).

Logo, o organismo desenvolve o burnout em resposta ao estresse contín-
uo ao qual está submetido, em razão do vínculo laboral, comprometendo 
muitas vezes indivíduos que nunca apresentaram problemas psicológicos. 
O empregado passa então a “criticar tudo e todos que o cercam”, não 
tem mais energia para resolver os problemas inerentes ao seu dia a dia 
como trabalhador e apresenta ainda “baixa tolerância, insensibilidade, ce-
ticismo, despreocupação e indiferença para com as necessidades dos out-
ros”, apresentando ainda decepção, frustração e baixa autoestima (AMIN, 
2019, online). Diversas pesquisas relacionadas ao assunto apontam que a 
doença está relacionada a trabalhadores da área de “serviços humanos” 
(AMIN, 2019, online).

Os primeiros ensaios científicos acerca do tema são oriundos da década 
de 1970, nos EUA, em que o psiquiatra Freudenberger (1974), analisando 
os aspectos clínicos da doença, e a psicóloga Maslach (1976), estudando as 
características psicossociais, elaboraram um conceito amplamente difun-
dido no meio científico, no qual o “burnout é uma patologia que surge em 
resposta a estressores crônicos no trabalho, formada por três dimensões: 
Exaustão Emocional (EE) [...] Despersonalização (DP) [...] e Realização 
Profissional (RP)” (MASLACH, 2009; MASLACH; JACKSON, 1981; 
MASLACH; LEITER, 1999 apud BARBOSA et al., 2016, p. 120-121).
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O burnout é, portanto, uma patologia caracterizada por potencializar 
sentimentos como o esgotamento físico e mental, a exaustão e a ausência de 
interesse pelas atividades diárias. Os trabalhadores afetados possuem, via 
de regra, um perfil similar, caracterizando-se por serem indivíduos críticos, 
exigentes, perfeccionistas e severos, que possuem objetivos que demandam 
um grau maior de comprometimento para serem alcançados, e quem, em 
função do burnout, passa a minguar suas elevadas expectativas, o que é 
evidenciado pelo desinteresse, pela apatia e pela negligência com relação 
à atividade laboral. Ou seja, o empregado que se dedicava muito a sua 
atividade laboral perde o interesse por ela, o que é causado pelo estresse e 
tensão e que resultam num quadro de depressão e apatia. A síndrome de 
burnout é mais frequente em profissionais que exercem atividades intensas 
e incertas, tais como professores, pesquisadores, profissionais da saúde, ad-
vogados e vendedores (AMIN, 2019, online). Ainda de acordo com Amin,

A doença pode se manifestar de várias formas, traduzindo-se em 
multiplicidade de sintomas comportamentais, físicos e psicológicos 
que variam no tipo e no grau de severidade de pessoa para pessoa. 
São apontados como fatores de extrema importância ao desenvolvi-
mento da doença a carga horária exaustiva - excesso de trabalho 
e qualidade das tarefas, o contato direto com outras pessoas (pa-
cientes, clientes, alunos, superiores hierárquicos, etc.), remuneração 
insuficiente, ausência de equidade, baixa autonomia, credibilidade, 
falta de ascensão na carreira e possibilidade de tomada de decisão, 
bem como o tempo de serviço na instituição (pesquisas mostram 
que os sintomas, em regra, não aparecem antes de 1 ano de serviço) 
(AMIN, 2019, online).

Com relação aos sintomas, deve-se estar atento à manifestação de fa-
diga contínua, alterações na qualidade do sono, dores no corpo, dores 
de cabeça (cefaleias e enxaquecas), problemas gastrointestinais, proble-
mas imunológicos, problemas cardíacos, problemas respiratórios, proble-
mas sexuais, problemas psíquicos relacionados à atenção, concentração e 
memória, pensamento lento, solidão, desânimo, depressão e desconfiança 
injustificada. Com relação aos comportamentos, observa-se com frequên-
cia a ocorrência de: “irritabilidade, agressividade, incapacidade de relaxar, 
perda de iniciativa, dificuldades de aceitação de mudanças, aumento do 
consumo de substâncias e da possibilidade de suicídio”. O burnout pode 
se manifestar conjuntamente com outras doenças como o transtorno de 
ansiedade generalizada, a síndrome do pânico e a fobia social (AMIN, 
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2019, online). 

O Ministério da Saúde, por meio da portaria n. 1339/99, elenca um 
rol de características utilizadas como parâmetro para o diagnóstico das 
chamadas patologias laborais e possui um capítulo inteiramente dedicado 
aos transtornos mentais e comportamentais ligados ao ambiente laboral. 
“O estabelecimento do nexo causal entre a doença e a atividade atual ou 
pregressa do trabalhador representa o ponto central para o correto diag-
nóstico e tratamento da doença” (GELLY, 2014, online).

As condições do meio ambiente do trabalho, levando-se em consid-
eração os fatores físicos e psicológicos, são os aspectos responsáveis pelo 
surgimento ou agravamento de doenças laborais físicas e psíquicas apre-
sentadas pelos empregados. A Síndrome de Burnout afeta empregados 
que labutam em ambientes contaminados por “agentes estressores”. Cada 
vez mais trabalhadores são acometidos por essa doença em razão de roti-
nas de trabalho intensas que levam a uma situação de estresse contínuo, e 
que se não identificada a tempo pode agravar-se e tornar-se o burnout. É 
impossível impedir esse quadro sem que haja um enfrentamento do prob-
lema em questão. Se houver a constatação de que o indivíduo se encontra 
acometido pela síndrome, ele deve ser afastado, deve ser reconhecido o 
acidente de trabalho e ele deve ser indenizado judicialmente. Mais do que 
isso, devem ser objeto de discussão as condições do meio ambiente do tra-
balho ao qual estão submetidos os trabalhadores brasileiros, sobretudo em 
tempos de pandemia, onde tem-se intensificado o desgaste psicológico dos 
indivíduos (GELLY, 2014, online).

3.  covId-19 e trAbAlho remoto:  
 umA AnálIse do esgotAmento do professor

Num cenário de pandemia que afeta todo o mundo e que colocou sob 
quarentena cerca de um terço da população mundial surgem novas nuanc-
es envolvendo as relações afetivas, interpessoais e profissionais via internet. 
Sendo exercida a distância, a profissão de professor foi uma das que mais 
sofreram mudanças. Incialmente tendo como mecanismos fundamentais 
de trabalho o conhecimento, o corpo e a voz, e de repente tem de se ad-
aptar a utilização de ferramentas como notebooks, tablets e plataformas 
digitais. Como se não bastasse a abrupta mudança para esse ambiente 
laboral completamente distinto do habitual, os professores sofrem cada vez 
mais com cobranças, aumento de responsabilidade e estresse (OLIVEI-
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RA, 2020, online).

Foi realizada uma pesquisa pelo Instituto Península (2020) que levan-
tou dados sobre cerca de 2400 educadores brasileiros que atuam nas redes 
pública e privada, abarcando desde a educação pré-escolar até o ensino 
médio, sob as mais diversas modalidades de ensino. Ficou demonstrado 
que os professores relatam quadros de ansiedade em razão das aulas remo-
tas e da crescente carga de trabalho. Nas palavras de Heloísa Morel, ligada 
ao Instituto Península, “eles tiveram que transformar toda a sua rotina, 
em jornadas duplas ou até triplas, se somarmos os trabalhos domésticos 
e a educação em casa dos próprios filhos” (INSTITUTO PENÍNSULA, 
2020, online).

Na China, epicentro da COVID-19, houve um aumento do número 
de educadores acometidos pela síndrome de burnout durante o período 
mais intenso de pandemia, o que possivelmente vai se repetir no Brasil. 
O mesmo levantamento aponta que, mesmo em um cenário de intensas 
cobranças e radical mudança no ambiente laboral, 60% dos professores-
brasileiros, das redes pública e privada, ainda separam parte do seu tempo 
para estudar e realizar cursos de atualização (INSTITUTO PENÍNSU-
LA, 2020, online).

As decisões em torno do sistema educacional, no atual cenário de pan-
demia, trouxeram à tona uma série de discussões acerca da ausência de 
uma postura democrática e da discussão envolvendo profissionais da ed-
ucação na tomada de decisões, o que ficou evidente “nas propostas apre-
sentadas como forma de cumprir o calendário escolar previsto para 2020” 
(MARINHO, 2020, online). Ainda conforme preleciona Marinho:

Contudo, dentre as medidas formuladas condicionais à suspensão 
das atividades presenciais, destacam a adoção e a contratação de 
ferramentas digitais visando instrumentalizar a Educação a Distân-
cia (EAD) nas escolas da educação básica públicas e privadas. As 
entidades que historicamente defendem a escola pública, gratui-
ta, estatal, laica, de qualidade social ficaram à margem do debate 
central do direito à educação e se posicionaram contrárias. Para a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) 
ficou bastante evidente que os interesses econômicos se sobrepuser-
am em muitas medidas emergenciais, pois excluíram educadores/as 
e estudantes/as desse importante debate [...] Os/as trabalhadores/
as em educação têm sido brutalmente afetados por uma ofensiva 
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conservadora, retirando direitos trabalhistas, direitos à alimentação, 
à saúde e o direito à liberdade de cátedra, enquanto exacerbam as 
desigualdades de gênero, raça e econômica (MARINHO, 2020, on-
line).

Esse conjunto de medidas tem de forma sistemática atentado contra 
essa classe de trabalhadores, formada, sobretudo, por integrantes do mag-
istério. A retirada de direitos teve início em meados da década de 1970 
ante a um cenário de desaceleração econômica, tais políticas de cunho 
neoliberal vêm novamente sendo adotadas no Brasil e irão agravar ainda 
mais a situação dos profissionais da educação (MARINHO, 2020, online). 
A interrupção das aulas configura-se em uma medida adotada pelas três 
redes de estudo, ou seja, foi adotada pelas esferas público e privada, na 
pública em âmbito municipal e estadual. Porém, a rede de ensino privada 
demonstrou-se mais preparada tendo em vista que “65,3% dos respond-
entes de escolas privadas afirmaram prestar suporte a distância para os 
alunos, contra 14,1% da rede municipal e 36,2% da estadual” (OLIVEI-
RA, 2020, online).

Tal diferença decorre do momento em que o estudo foi realizado, ou 
seja, no período de recesso do ensino público, mas também pode ser ex-
plicada pela desigualdade existente em termos de infraestrutura e qualifi-
cação profissional com ênfase no uso de tecnologia. É importante salien-
tar que embora 70% dos que responderam ao questionário afirmam que 
utilizam o atual momento para reorganizar a vida pessoal e familiar, 60% 
afirmaram que no momento também estão estudando e se atualizando 
(OLIVEIRA, 2020, online). Ainda conforme preleciona Oliveira:

A pesquisa também foi composta por questões referentes à saúde 
mental dos educadores, que classificaram, em uma escala de zero 
a cinco, como 2,15 o impacto do período em seu bem-estar. Para 
Heloísa, as competências da BNCC (Base Nacional Comum Curric-
ular) abrem espaço para discussão de outros temas, que vão além de 
conteúdo e disciplina. “Se o professor estiver desestabilizado, ele vai 
dar uma aula pior do que se estivesse equilibrado. Apesar de ser uma 
de nossas hipóteses, ficamos surpresos ao ver que, logo nessa primei-
ra fase da pesquisa, os professores falaram que estão buscando apoio 
informacional, mas também emocional e psicológico. Na China, há 
indícios de que aumentou o índice de ‘burnout’ (esgotamento físico 
e mental intenso) entre professores. Em São Paulo, professores estão 
com altíssimo nível de estresse, pois sabem que precisarão começar 
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a oferecer o ensino remoto” (OLIVEIRA, 2020, online).

O momento atual é chamado por estudiosos de era da “uberização 
do trabalho” (ANTUNES, 2009; POCHMANN, 2016 apud MARINHO, 
2020, online). No atual cenário de predominância da tecnologia da infor-
mação, caracterizada pela retirada de direitos sociais arduamente conquis-
tados ao longo dos séculos, é vendida uma falsa ideia de empreendedorismo 
“em plena apologia dos smartphones e dos aplicativos como Uber, iFood, 
99, Uber Eats e tantos outros, do movimento geral dos capitais, onde o lu-
cro predomina perigosamente sobre o valor da vida” (MARINHO, 2020, 
online). As consequências nocivas para os professores da educação públi-
ca são preocupantes. Eles são contratados conformes às necessidades do 
poder público e acabam por arcar com a irresponsável transferência de 
responsabilidade por parte da gestão pública, o que acaba impactando 
de forma negativa a saúde física e mental desses profissionais. Essa situ-
ação, conforme apontado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
da Educação (CNTE), acaba por gerar uma sobrecarga psicológica re-
sponsável pelo estresse, por patologias e até mesmo por distúrbios neuróti-
cos (MARINHO, 2020, online).

Nesse cenário de pandemia, o enfrentamento tem se dado, sobretudo 
com base na política de mercantilização. Empresas, conglomerados e asso-
ciações têm se debruçado sobre o processo de confecção e implantação da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e alterando suas assessorias de 
informática para viabilizar a implantação da educação na modalidade re-
mota. Com relação a esse fenômeno, pode-se se observar que tais medidas 
emergenciais objetivam implantar a modalidade remota na educação in-
fanto-juvenil, “um antigo desejo dos grupos que se vinculam às fundações 
Roberto Marinho, Instituto Itaú, Instituto Ayrton Senna, Fundação Le-
mann entre outras” (MARINHO, 2020, online).

Diante de uma dezena de decretos e medidas provisórias, os professores 
são submetidos de forma impiedosa à “normalidade da anormalidade”. 
O fato é que tais determinações e medidas impostas ante as nuances do 
capital em tempos de COVID-19, são temporárias, porém produzem efei-
tos terríveis no sentido de ampliar as modalidades de contrato de cunho 
precário num cenário pós coronavírus, o que prejudicará a vida e conse-
quentemente a saúde do professor. Sendo assim, esse é o momento de dar 
início a uma discussão voltada aos rumos da educação brasileira ante a 
flexibilização do trabalho e do meio ambiente do trabalho imposta pela 
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quarentena, os professores precisam tecer estratégias contra o aumento da 
jornada de trabalho, contra a redução do salário e em favor da garantia 
dos direitos já conquistados, de novas contratações e concursos e de mais 
investimentos para a rede pública de ensino (MARINHO, 2020, online).

consIderAções fInAIs

Retirar os professores das salas de aula e, de forma mal planejada e 
sem levar em consideração as consequências negativas desse processo, 
direcioná-los para o ambiente remoto, configura uma grave violação da 
higidez do ambiente laboral. O que, por sua vez, pode comprometer a 
saúde física e psíquica dos profissionais da educação. Muitos professores já 
estão vivenciando quadros de exaustão por conta das jornadas de trabalho 
desreguladas e pelo excesso de cobranças, quadro que se agravou ante a 
situação de isolamento social necessário por conta da pandemia de COV-
ID-19. 

O que resultará desse nefasto processo é um exército de profissionais 
impossibilitados de atuar em razão de complicações de saúde, sobretudo 
as de ordem psicopatológicas, como a síndrome de burnout. Muitos pro-
fessores terão seus objetivos pessoais e profissionais frustrados em razão do 
desgaste extremo causado pelo sistema de ensino remoto, que, mais uma 
vez salientando, é um sistema que possui inúmeras falhas, que vêm a com-
prometer tanto o ensino quanto a aprendizagem.

É de suma importância que o corpo de professores, conjuntamente 
com a sociedade civil, se manifeste contra esse método de ensino exclu-
dente e ineficaz e, sobretudo, contra as mudanças que estão por vir num 
cenário pós-pandemia. A tragédia causada pela COVID-19, infelizmente, 
está sendo utilizada como um laboratório da desregulamentação das 
relações de trabalho, da desconstrução do conceito de ambiente laboral 
hígido e de retirada de direitos.
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RESUMO: A pandemia encadeada pela COVID-19, além de alterar 
vários aspectos presentes no tecido social, trouxe à tona a discussão ac-
erca do teletrabalho, sobretudo em um cenário de isolamento social. O 
presente artigo busca demonstrar alguns dos efeitos prejudiciais causados 
aos teletrabalhadores em razão do posicionamento tomado pelo legislador, 
em especial no contexto da reforma trabalhista, que os excluiu do capítulo 
da duração, afetando diversos aspectos da relação de trabalho e direitos 
do empregado, como a jornada de trabalho, o direito à privacidade e o 
direito à desconexão. Ainda, busca-se também explicar sobre a possibil-
idade ou não da utilização de determinadas medidas, originalmente ob-
stadas ao teletrabalhador pelo legislador da reforma trabalhista, como a 
compensação de jornada por meio de banco de horas e, em especial, a 
redução salarial proporcional à redução de jornada, sob a ótica da plena 
possibilidade de controle de jornada por meio de dispositivos e meios (soft-
wares) tecnológicos atuais. Ademais, será levantada a discussão a respeito 

44Acadêmico de direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e estagiário de graduação no Ministério Público 
do Estado do Paraná.

45Acadêmico de direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
46Acadêmico de direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, técnico em programação de jogos digitais pelo 

Instituto Federal do Paraná.
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53RC (participante da pesquisa); sp (soropositivo); m (masculino); 37 (idade do participante).

do direito à privacidade, a fim de discutir a delimitação da fiscalização do 
empregador. 

Palavras-chave: Teletrabalho. COVID-19. Capítulo da Duração. 
Jornada. Privacidade. Desconexão.

Introdução

A discussão sobre o teletrabalho ganhou maior relevância em reflexo 
às circunstâncias atuais agravadas em razão da pandemia da COVID-19, 
que tornou obrigatória a quarentena dos infectados e o isolamento social 
do restante da população, visto o grande poder de alastramento do vírus 
através do contato, seja com outras pessoas seja com superfícies contami-
nadas, e pelo ar, bem como sua resistência a diversos ambientes. 

Este dever forçoso de permanecer em casa, e, principalmente, de evi-
tar locais com certa aglomeração de pessoas, mais ainda no caso de locais 
fechados, acabou obrigando o governo a determinar a suspensão das ativi-
dades presenciais de todos os serviços não essenciais, ou seja, todos aqueles 
não discriminados no art. 3º do Decreto 10.282/2020, fazendo com que 
muitos empregados, por meio de acordo de vontade com seu empregador,  
alterassem o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, a fim de 
manter as atividades diárias e econômicas, com base no art. 4º, caput, da 
Medida Provisória nº 927:

Art. 4º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 
1º, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho 
presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de 
trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho 
presencial, independentemente da existência de acordos individuais 
ou coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato 
individual de trabalho.

Ademais, nos últimos anos, a utilização de tecnologia para todos os 
atos da vida diária tem ocorrido recorrentemente, e, por óbvio, não seria 
diferente com o empregador ou o empregado, inclusive em suas relações 
de trabalho. Deste crescimento na utilização de aparelhos eletrônicos tan-
to para realização de tarefas pelo empregado (computador, impressora, 
fax, telefone, celular) quanto para monitoramento pelo empregador (com-
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putador, câmera, softwares de controle de tarefas), surgem opções para a 
relação de emprego que não existiam anteriormente, como o teletrabalho, 
que nada mais é que “a prestação de serviços preponderante ou total-
mente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnolo-
gias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configurem 
trabalho externo”, nos termos do art. 75-B da Consolidação das Leis do 
Trabalho, incluído pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), bem 
como definido novamente no art. 4º, §1º da Medida Provisória nº 927 de 
2020.

Levando tudo isto em consideração, surge a preocupação com os dire-
itos destes trabalhadores, que em um momento tão crítico, no qual foram 
levados a revisar seu regime de trabalho de maneira súbita e inespera-
da, bem como obrigados a adaptar sua maneira de trabalhar às normas 
mais delimitadas do teletrabalho - vez que a reforma afastou direitos con-
stitucionais e infraconstitucionais dos teletrabalhadores, como, por exem-
plo, a jornada de 8 horas diárias, as horas extras e o banco de horas. En-
contram-se desamparados de possibilidades diferentes para manutenção 
de seu emprego, bem como de certos direitos que eram esperados, pois 
possuíam-nos anteriormente (em momento prévio à alteração de regime).

Nesta lógica, a intimidade, a vida privada e o direito à desconexão 
mostram-se como grandes problemas nesta modalidade de trabalho, visto 
que os constantes monitoramentos e exigências fora do horário habitual 
de trabalho, gerados pela desconfiança da devida realização das tarefas 
e deveres por parte do teletrabalhador, mesmo considerando as diversas 
maneiras de controle bem executado e não infringentes existentes, acabam 
sobrecarregando e constrangendo o empregado. Ainda, a alteração de re-
gime ter sido feita por meio de acordo de vontade, por si só, não significa 
que o empregado está de acordo com todas as especificações do novo re-
gime, mas sim que, na maior parte dos casos, esta é a opção menos dano-
sa para ele, visto as outras duas únicas opções consistirem na suspensão 
contratual ou demissão, levando em conta o momento atual de pandemia.

Desse modo, o presente artigo busca a demonstração dos efeitos neg-
ativos gerados por estas delimitações, de direito e de opções do teletra-
balhador, impostas pelo legislador da reforma trabalhista, rapidamente 
apresentadas acima, aos teletrabalhadores, em especial àqueles que foram 
levados à alteração de regime em razão da determinação de suspensão 
das atividades presenciais dos seus serviços (não essenciais) em período de 
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pandemia.

Por fim, lembramos que a MP 927 perdeu validade no dia 20/07/2020, 
todavia os atos praticados durante a sua vigência não implicam invali-
dação do ato, inclusive o Congresso dentro do prazo de 60 dias, editará um 
decreto legislativo, a fim de disciplinar e discutir os impactos decorrentes 
das relações jurídicas da MP 927, conforme artigo 62, § 3º da Constituição 
Federal.

 
1.  dA constItucIonAlIzAção do teletrAbAlho

Com a reforma da Consolidação das Leis Trabalhistas em 2017 e com 
o advento da pandemia da COVID-19 em 2020, a modalidade de tra-
balho a distância ganhou notoriedade, sobretudo durante a pandemia, vez 
que encontrou-se no teletrabalho forma de manter a economia funcionan-
do e evitar, ao menos parcialmente, a onda de desempregos.

Neste sentido, a funcionalidade e utilização dos trabalhos em home 
office há anos vem sendo objeto de discussão, porém somente em 2011 o 
legislador se preocupou, pela primeira vez, em regular essa modalidade 
de trabalho, inserindo no artigo 6º da CLT a possibilidade de trabalho a 
distância, sem que isso descaracterizasse a relação de emprego.

Apesar disso, ainda não existia uma regulamentação específica da 
matéria na CLT, que passou a ser regulada apenas com a reforma tra-
balhista de 2017, que promoveu certa flexibilização das relações trabalhis-
tas. Com isso, o legislador criou o Capítulo II-A para o teletrabalho, ex-
emplificando o seu conceito e estabelecendo regras para essa modalidade 
de prestação de serviços.

Porém, a inovação legislativa também trouxe discussões sobre os di-
reitos dos trabalhadores que prestam serviço por meio dessa modalidade, 
como por exemplo, a jornada de trabalho prevista no artigo 58 da CLT 
e replicada na Constituição Federal no artigo 7º, XIII, que veda uma jor-
nada superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais. 
No entanto, com a reforma de 2017, o artigo 62, III da CLT, excluiu os 
trabalhadores do teletrabalho dos benefícios previstos no capítulo II do 
mesmo códex.
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Nesta mesma lógica, houve críticas por parte da doutrina, como fez a 
professora Vólia Bomfim Cassar (CASSAR, 2018, p. 121):

De fato, no passado era difícil a mensuração do trabalho de um 
empregado em domicílio. Mas diante das novas tecnologias que per-
mitem, em tempo real, o contato entre o empregado e o patrão, este 
meio de trabalho tem sido mais controlado e fiscalizado. Absurdo, 
por isso, o comando legal que exclui os teletrabalhadores de tantos 
benefícios pela mera presunção de que não são controlados. Estes 
também deveriam ter os mesmos direitos de todos os demais tra-
balhadores externos.

Levando isto em consideração, verifica-se que é possível questionar a 
constitucionalidade da referida norma, vez que excluiu direitos básicos 
dos teletrabalhadores, como o banco de horas, a hora extra e o adicional 
noturno. Tal afirmação decorre da interpretação da própria Constituição 
Federal, mais precisamente do Artigo 7º, incisos XII e XVI, que garan-
tem ao trabalhador urbano e rural carga horária máxima e remuneração 
extra pelas horas excedidas. Sobre este ponto, importa também ressaltar 
que o teletrabalhador encontra-se abrangido na categoria de trabalhador 
urbano, nos termos do art. 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas, por 
ser esta uma espécie que engloba todos os trabalhadores que não sejam 
rurais, domésticos ou aprendizes, fazendo, assim, jus aos mesmos direitos 
constitucionalmente garantidos.

Ainda, ao se utilizar o direito comparado pode-se observar que o Códi-
go Trabalhista Português, em seu art. 169, apresentou de forma muito 
mais equilibrada e sensata o tema, ao equiparar o teletrabalhador aos de-
mais trabalhadores do regime presencial. 

Art. 169 – 1- O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mes-
mos direitos e deveres dos demais trabalhadores, nomeadamente no 
que se refere a formação e promoção ou carreira profissionais, lim-
ites do período normal de trabalho e outras condições de trabalho, 
segurança e saúde no trabalho e reparação de danos emergentes de 
acidente de trabalho ou doença profissional.

Não só isso, o Código Português também prevê expressamente a pro-
teção ao direito de privacidade e desconexão, além de exigir que se pro-
porcione boas-condições de trabalho para o empregado neste regime, 
como observa-se do seu art. 170, “1”: “1 - O empregador deve respeitar 
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a privacidade do trabalhador e os tempos de descanso e de repouso da 
família deste, bem como proporcionar-lhe boas condições de trabalho, 
tanto do ponto de vista físico como psíquico.”, sendo estes dois direitos 
do teletrabalhador, no Brasil, profundamente violados em razão da legis-
lação trabalhista atual brasileira referente ao assunto, que evita qualquer 
determinação nesse sentido, e abandona o teletrabalhador às atitudes e 
demandas do empregador, que com certeza terá grandes chances de ser 
obedecido, pois, como já informado anteriormente, as outras duas opções 
que o trabalhador terão são a suspensão do contrato e a demissão.

 
2.  do cApítulo dA durAção

Em detida observação de sua caracterização legal, por óbvio que a 
existência do teletrabalho se dá em razão dos avanços tecnológicos que 
permitiram a realização de atividades empregatícias em local que não 
seja o de trabalho, porém, percebe-se que mesmo com o surgimento desta 
opção, o legislador ainda considera que não existe meio viável de confir-
mação da jornada de trabalho do teletrabalhador sem que seja pelas ativ-
idades completadas, o que traz limitações a estes empregados, limitações 
estas que poderiam ser contornadas na prática.

Neste sentido, observa-se que da redação anterior da CLT, incluída 
pela Lei nº 8.966 de 1994, determinava-se que não seriam abrangidos 
pelo regime previsto no capítulo da duração “os empregados que exercem 
atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, de-
vendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social e no registro de empregados”, conforme art. 62, inc. I da CLT, 
sendo plenamente cabível o teletrabalhador em tal caracterização, afinal, 
a atividade externa é requisito essencial para configuração do teletrabalho, 
e, como informado anteriormente, o legislador considera incompatível a 
fixação de horário de trabalho para o teletrabalhador, em razão da insu-
ficiência tecnológica para criação de meio comprobatório suficiente para 
fácil detecção do cumprimento ou não das atividades repassadas ao tele-
trabalhador, sem ser pela completude de tais atividades.

Todavia, com a Reforma Trabalhista de 2017 (Lei nº 13.467), foi incluí-
do ao artigo 62 o inciso III, que adiciona aos empregados não abrangidos 
pelo regime previsto no capítulo da duração o teletrabalhador. Pois bem, 
com tal especificação, fica clara a ideia do legislador de impossibilitar a 
aplicação do capítulo da duração ao teletrabalhador mesmo que seja pos-
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sível a fixação de horário de trabalho, inviabilizando ao teletrabalhador, 
por exemplo, a contagem de horas extras, o banco de horas, o direito à 
privacidade e à desconexão, como já explicado.

Embora seja este o posicionamento do legislador, na prática, percebe-se 
que deveria ser permitida a análise da possibilidade de fixação de horário 
de trabalho no caso concreto, pois já é possível, por meio de softwares de 
vídeo, de compartilhamento de tela, de utilização remota de dispositivos, 
entre outros, ter efetivo controle das atividades e carga horária do empre-
gado, da mesma forma que deve ser feita a análise da existência ou não 
de jornada suplementar para o teletrabalhador, sendo, inclusive, conexas 
as questões, visto que a determinação de jornada suplementar depende 
diretamente da fixação do horário de trabalho do teletrabalhador, sendo 
este, também, vinculado ao caso concreto. Com mesmo entendimento, 
os professores Jorge Neto e Cavalcante, explicam em seu livro Direito do 
Trabalho (JORGE NETO; CAVALCANTE, 2019, p. 1188):

Dentro dessa lógica, a Lei 13.467 passou a prever expressamente 
que os empregados em regime de teletrabalho não possuem direito 
ao recebimento de horas extras (art. 62, III). Porém, a existência ou 
não de jornada suplementar para o teletrabalhador haverá de ser 
constatada em função do caso concreto (princípio da primazia da 
realidade), analisando-se: a carga diária de tarefas; o tempo para a 
realização de cada tarefa; o prazo estipulado para a entrega da tare-
fa; o número de toques, programas de controle de acesso e de jor-
nada de trabalho etc. Somente em face das peculiaridades de cada 
situação é que se pode dizer se o teletrabalhador possui ou não um 
controle indireto sobre a sua prestação diária dos serviços e, conse-
quentemente, deverá ser remunerado pela jornada extraordinária 
realizada.

Ainda, ressalta-se que este não é entendimento que surgiu recente-
mente, pois há muito já pensava-se nas hipóteses de controle do teletra-
balho, como observa-se da explicação de Sérgio Pinto Martins, no Rep-
ertório IOB – Trabalhista e Previdenciário de 2001 (MARTINS, 2001, p. 
352, apud JORGE NETO; CAVALCANTE, 2019, p. 1184):

O trabalhador não terá exatamente jornada de trabalho, pois não se 
sabe a hora que começa e a que termina de prestar serviços, salvo se 
houver controle específico nesse sentido. Acaba criando a nova tec-
nologia uma nova forma de subordinação, pois o empregado pode 
até não ficar subordinado diretamente ao empregador, mas indireta-
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mente. Passa a existir uma telessubordinação ou parassubordinação, 
como já se verifica na Itália em relação a trabalhadores autônomos. 
Na telessubordinação, há subordinação a distância, uma subordi-
nação mais tênue do que a normal. Entretanto, o empregado pode 
ter o controle de sua atividade por intermédio do próprio com-
putador, pelo número de toques, por produção, por relatórios, pelo 
horário da entrega dos relatórios ou do serviço etc. Se houver uma 
ligação on-line do empregado com o computador central da em-
presa, o empregador poderá fiscalizar o empregado. O trabalhador 
prestaria serviços como se estivesse dentro da empresa.

Desta forma, diante da clara possibilidade de controle de horários e 
atividades realizadas pelo teletrabalhador, já prevista em 2001 e doutri-
nariamente insinuada nos dias atuais, não há razão para a não aplicação 
do capítulo da duração ante o caso concreto, particular, em que verifica-se 
o controle perfeitamente exercido, mesmo que em um primeiro momento, 
como regra geral, adote-se a exclusão. 

Sob tal ponto de vista, se mostra impecável o seguinte julgado do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 2ª Região, de Relatoria da Desembar-
gadora Wilma Gomes da Silva Hernandes:

TRABALHO EXTERNO. TELETRABALHO OU HOME OF-
FICE. CONTRATO DE TRABALHO ENCERRADO ANTES 
DA VIGÊNCIA DA LEI N.13467/17. O trabalho externo capaz de 
excluir o empregado das garantias inerentes à limitação da jornada 
constitui situação excepcional, a qual apenas se caracteriza quando 
evidenciada a efetiva incompatibilidade entre as tarefas realizadas e 
a fiscalização e controle da jornada. Ou seja, sendo possível o con-
trole de horário, ainda que de modo indireto, não há como se en-
quadrar o empregado na exceção do art. 62, I, CLT. A disposição 
expressa no art. 74, § 2º, CLT, constitui norma cogente, não se ad-
mitindo, no particular, o não controle da jornada por opção do em-
pregador. Na hipótese, embora o autor tenha admitido o trabalho 
em sua residência, restou evidenciada a possibilidade de adoção de 
sistema de fiscalização de jornada do empregado. Por decorrência, 
não há como se enquadrar o reclamante na exceção do art. 62, I, 
CLT, ressaltando que o contrato de trabalho encerrou-se antes da 
vigência da Lei n.13467/17, que introduziu o inciso III, no art. 62, 
excepcionando os empregados sujeitos a teletrabalho das normas de 
limitação de jornada. (TRT-2 10013320620185020088 SP, Relator: 
WILMA GOMES DA SILVA HERNANDES, 11ª Turma - Cadei-
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ra 1, Data de Publicação: 03/09/2019)

Não só isso, como a própria Medida Provisória nº 927, em seu artigo 
2º, determina: 

Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 
1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individu-
al escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, 
que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, 
legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constitu-
ição.

Ou seja, mesmo considerando a exceção referente aos teletrabalhadores 
prevista no art. 62, inc. III da CLT, a própria medida provisória que prevê 
a alteração de regime de trabalho presencial para o de teletrabalho como 
meio de enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de 
calamidade pública, em seus artigos iniciais, ressalta que o acordo indi-
vidual escrito, que objetive a garantia da permanência do vínculo em-
pregatício, terá preponderância sobre instrumentos normativos e 
legais, exceto sobre a Constituição Federal. 

Sob este ponto de vista, com base no art. 2º da Medida Provisória nº 
927, o teletrabalhador, com a concordância de seu empregador, por meio 
de acordo de vontades escrito, pode evitar ou ao menos amenizar os efeitos 
da exclusão do capítulo da duração, tentando chegar a um ponto em co-
mum, ou seja, que beneficie ambas as partes, e que não deixe o empregado 
tão desamparado durante período de tanta preocupação financeira e de 
saúde. 

Ainda neste ponto, deve-se entender que a exclusão do capítulo da du-
ração faz com que o teletrabalhador, especialmente na situação pandêmi-
ca atual em razão da COVID-19, sofra com a perda de benefícios que 
teria caso não tivesse sido especificado na reforma trabalhista (art. 62, inc. 
III), isto porque, como já indicado anteriormente, é plenamente possível a 
fixação de horários de trabalho, então, caso ainda fosse aplicada a redação 
da Lei nº 8.966 de 1994, este poderia utilizar-se de importantes benefícios 
na situação atual, como a redução salarial proporcional à redução de jor-
nada ou a compensação de jornada por meio de banco de horas, ambos 
em contrário à suspensão do contrato (e consequente ausência de paga-
mento de salários ao teletrabalhador) por 60 (sessenta) dias.
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Ressalta-se que a suspensão contratual é a medida comum aplicada 
durante a Pandemia do Coronavírus, conforme determinação no art. 8º 
da Medida Provisória 936/2020, consubstanciada no acordo individual 
escrito entre o empregador e o empregado para suspensão das atividades 
pelo período máximo de sessenta dias, sem remuneração, mas conferindo 
ao empregado os benefícios concedidos pelo empregador e autorizando-o 
a receber o seguro-desemprego. Nota-se, então, que esta medida é mais 
prejudicial para ambos, empregador e empregado, do que a redução pro-
porcional do trabalho ou a alteração do regime de trabalho para o teletra-
balho, isto porque, para o empregador, não haverá maneira de continuar 
com as atividades após a suspensão de seus empregados (caso possível con-
tinuação de maneira não presencial), e para o empregado, este deixará de 
receber seu salário durante os dois meses e terá de sobreviver e sustentar 
sua família com base no seguro-desemprego, com possibilidade real de 
desemprego caso a pandemia do Coronavírus se prorrogue.

Em contrapartida, a redução salarial proporcional à redução de jorna-
da seria de maior importância para os teletrabalhadores, pois, primeira-
mente, não os deixaria completamente sem salário e com o emprego sus-
penso durante um momento tão delicado, em que todos devem se manter 
em isolamento social, e apesar de não receber mais salário durante este 
período, as despesas com luz, água, gás, internet, alimentação etc. contin-
uam, sendo complicado, na maioria dos casos, arcar com tais dispêndios 
tão somente com o valor recebido pelo seguro-desemprego ou pelo Auxílio 
Emergencial.

Assim, nota-se que as pessoas que tiveram seus contratos suspensos em 
vez da redução salarial proporcional estão tendo dificuldade em suportar 
este período de pandemia somente com o seguro-desemprego ou com o 
auxílio emergencial, pois sabe-se que o seguro-desemprego possui valores 
tabelados, sendo que em 2020, o seu piso é de R$ 1.045,00 (mil e quarenta 
e cinco reais) conforme o salário mínimo nacional, e seu teto R$ 1.813,03 
(mil oitocentos e treze reais e três centavos), sendo este valor aplicado para 
qualquer trabalhador que receba salário superior a R$ 2.666,29 (dois mil 
seiscentos e sessenta e seis reais e vinte  e nove centavos).

Insta ressaltar também que o seguro-desemprego é cabível para todo 
trabalhador formal que tinha carteira assinada e foi dispensado sem justa 
causa, ou, na situação atual de pandemia, que teve seu contrato suspenso 
por não trabalhar em serviço essencial e/ou em prol do isolamento social. 
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Os trabalhadores informais, Microempreendedores Individuais (MEIs) e 
autônomos, por outro lado, não podem receber o seguro-desemprego, e 
devem se apoiar no Auxílio Emergencial do Governo para a situação cri-
ada pela COVID-19, comumente conhecido como Coronavoucher, para 
sobreviver e sustentar suas famílias, cujo valor é de R$ 600,00 (seiscentos 
reais), podendo chegar até R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Com isto, percebe-se que a possibilidade de redução salarial propor-
cional em contrapartida à suspensão contratual para os teletrabalhadores 
seria de benefício também para os cofres da Fazenda Pública, visto que se 
diminuiria a necessidade de utilização da verba pública para o seguro-de-
semprego aos trabalhadores formais e o Auxílio Emergencial para os tra-
balhadores informais, MEIs e autônomos. 

Ante a tantos benefícios possíveis e aplicáveis ao caso do teletrabalho, 
em especial na situação atual de pandemia em razão da COVID-19, é 
interessante notar como o posicionamento atual do legislador afeta o tele-
trabalhador e os cofres públicos, e como uma pequena mudança, seja legal 
ou jurisprudencial, poderia facilitar a vida de muitos trabalhadores neste 
momento de crise. 

3.  dA prIvAcIdAde e do dIreIto de desconexão

Como já explicado extensamente, novamente, o empregador utilizan-
do-se das novas tecnologias consegue fiscalizar o trabalho dos empregados 
em regime de teletrabalho, para devida definição da jornada de trabalho 
e, em teoria, concessão ao empregado dos benefícios aos quais teria direito 
originalmente, não fosse a específica exclusão do capítulo da duração de-
terminada na reforma trabalhista. Entretanto, e deve-se ter grande cuida-
do com isto, há uma linha muito tênue entre a fiscalização e a violação ao 
direito à privacidade (e, possivelmente desconexão) do empregado.

Antes de adentrar no tema da privacidade, todavia, é importante con-
ceituar o significado de desconexão e demonstrar sua aplicação. O direito 
à desconexão está intrinsecamente ligado a direitos fundamentais como 
saúde, segurança do trabalho e higiene pessoal, a fim de garantir a saúde 
física e mental do empregado, e a desvinculação total do empregado, como 
destaca Molina (2017, p. 63- 91).

O direito à desconexão garante aos trabalhadores a desvinculação 
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plena do trabalho, inclusive da possibilidade potencial de ser convo-
cado a realizar as suas atividades. Em termos práticos, o direito de 
não ser chamado pelo telefone, pelo e-mail ou aplicativos de comu-
nicadores instantâneos durante os momentos em que estiver fora do 
horário de trabalho, incluindo-se os períodos de prestação de horas 
extras, regimes de prontidão ou escalas de sobreaviso.

Sobre o assunto, os Tribunais tendem a proferir decisões que garantem 
o direito à desconexão, incluindo ainda o adicional de sobreaviso, seguin-
do, em grande parte, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. 
Nesse sentido, observa-se um bom exemplo de julgado do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 1ª Região, de Relatoria do Desembargador Leon-
ardo Dias Borges:

ADICIONAL DE SOBREAVISO. DIREITO À DESCONEX-
ÃO. Em que pese o artigo 244 da CLT referir-se à categoria dos 
ferroviários, quanto ao adicional de sobreaviso, nada impede a sua 
aplicação a empregados que exercem outras atividades, por analo-
gia, ainda mais que se trata de norma de proteção à saúde e higidez 
do empregado. Nestes termos, inclusive, a súmula nº 428 do c.TST. 
A qualquer cidadão é garantido o direito constitucional ao lazer, ao 
descanso, sendo este imprescindível inclusive para a higidez física e 
mental de qualquer ser humano. Assim, manter o trabalhador conec-
tado ao trabalho nos momentos em que deveria estar descansando, 
os colocando à disposição do trabalho por meio de aparelho móvel, 
fere o que modernamente vem sendo chamado de direito à descon-
exão do empregado. (Processo nº 00031327120125010461, Órgão 
julgador: Décima Turma, Relator: Leonardo Dias Borges).

Christiana D’Arc Damasceno Oliveira ainda aponta que “o direito à 
desconexão também está relacionado a direitos fundamentais trabalhistas 
não específicos, a exemplo do direito fundamental social ao lazer (art. 6°, 
caput, da CF (LGL\1988\3)), e dos direitos à intimidade e à vida privada 
(art. 5º, incisos V e X, da Lei Maior).” (2017, Molina apud Oliveira. p. 
63-91). 

Assim, explicado o conceito, fundamentação jurídica e demonstrada a 
aplicação jurisprudencial do direito à desconexão, passamos para o direito 
à privacidade. Dita a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, que 
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, [...]”, de forma que, embo-
ra a fiscalização seja um direito do empregador, essa encontra limitação 
no princípio da dignidade e privacidade do empregado, e assim, caso o 
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empregador ultrapasse os limites da dignidade da pessoa humana e de pri-
vacidade, este responderá pelas implicações físicas e morais que ocasionar 
ao trabalhador.

Ainda nesse sentido, Winter (2005, p. 78) destaca que o teletrabalhador 
está ainda mais vulnerável no plano da intimidade, uma vez que os avanços 
tecnológicos e informáticos apresentam uma transmissão de dados mais 
fluída e célere, gerando assim uma ameaça constante à intimidade e à vida 
privada do empregado, vista extrema facilidade que o empregador terá de 
acesso ao trabalhador, seja em tempo de jornada, seja fora dela.

De tal forma, é direito constitucionalmente garantido ao empregado 
determinar por si só os limites de sua privacidade tanto em âmbito familiar 
e social, e na presente questão, especialmente no profissional, como ensina 
Carlos Frederico Barbosa Bentivegna (2019, p. 156):

Para se garantir a privacidade, abrangente das invioláveis intimi-
dade e vida privada, deve-se protegê-la não apenas no recôndito 
do recolhimento doméstico, mas em todas as contingências das 
interações da vida social ou profissional, onde é direito da pessoa 
manter-se preservada em sua privacidade até o limite de sua escolha 
pessoal. Cabendo ao titular do Direito à Privacidade delimitar os 
espaços de sua vida que serão abertos à visitação da curiosidade al-
heia e aqueles interditados a qualquer penetração, vistoria ou aver-
iguação alheias.             

Assim, e por fim, percebe-se que esta delimitação a ser feita pelo in-
divíduo, traduzida na situação retratada no presente artigo, trata-se de 
direito do empregado, teletrabalhador, em determinar também condições 
para o monitoramento, para o controle exercido por parte do empregador, 
mesmo que para devida caracterização da jornada de trabalho, das quais 
este não pode ultrapassar, sob pena de violação dos direitos de intimidade 
e vida privada do empregado, passível de indenização, bem como, após 
determinação da carga horária, deve-se o empregador evitar quaisquer 
possibilidades de violação do direito de desconexão, em especial através 
de requerimentos feitos em horários muito distantes da jornada a ser re-
alizada, principalmente na situação de calamidade pública atual, em que 
o psicológico de todos já se encontra afetado, e a violação de tais direitos 
pode denegrir ainda mais o estado físico e mental do teletrabalhador, o 
que busca-se se impedir ao máximo.
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consIderAções fInAIs

Destarte, temos que o trabalho remoto, apesar de ser um advento tec-
nológico importante que reflete a tendência de um mundo cada vez mais 
conectado e globalizado, sobretudo em uma lógica dinâmica, competitiva 
e escassa que é a sociedade de mercado, alguns direitos trabalhistas, que são 
frutos de um processo histórico, foram confrontados com tais mudanças.

Não obstante as exclusões aplicadas ao teletrabalho tenham previsão 
legal na legislação trabalhista, sua constitucionalidade é questionável, eis 
que ignora direitos e garantias dos trabalhadores que são previstos no Tex-
to Maior, conforme supra explanado. 

Outrossim, questões controvertidas como a duração da jornada, direi-
to à desconexão e privacidade e seus possíveis efeitos, não possuem regula-
mentação legal que seja suficientemente protetiva para tal cenário.

Portanto, ainda que o teletrabalho tenha sido o liame natural entre as 
relações trabalhistas e as novas tecnologias, tem-se que, em vários aspectos 
a regulamentação de tal forma de trabalho acarretou um descompasso 
maléfico ao empregado, em comparação ao empregador, na medida que 
o regime de trabalho remoto desconsidera, ou ao menos relativiza, tutelas 
de proteção que são garantias aos empregados presenciais. 

Não nos parece razoável que o Direito reste estagnado e inerte frente 
a tais mudanças, deixando de lado as garantias nas relações de trabalho, 
tuteladas pela Carta Política, sendo um dos fundamentos da nossa socie-
dade (art. 1º, IV, da Constituição Federal), de modo que tais relações sejam 
assimétricas e percam o seu caráter de proteção ao obreiro, restando a nor-
ma   aquém dos anseios de toda uma construção histórica e civilizatória.

referêncIAs

BENTIVEGNA, Carlos Frederico Barbosa. Liberdade de Ex-
pressão, Honra, Imagem e Privacidade: Os Limites entre o Líci-
to e o Ilícito. 1. ed. São Paulo: Editora Manole, 2019.

BRASIL. Decreto Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. Aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho. Brasília, DF: Presidência da Repú-



Os ImpactOs da cOvId-19 (cOrOnavírus) nas relações de trabalhO

176

blica, 1943. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decre-
to-lei/del5452.htm.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020. 
Brasília, DF: Presidência da República, 2020. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm.

CASSAR, Vólia Bomfim. Resumo de Direito do Trabalho. 6ª 
Edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTO-
DO, 2018.

GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Manual de Direito do Tra-
balho. 11. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. 

MOLINA. André Araújo. Dano existencial por violação dos direitos 
fundamentais ao lazer e à desconexão do trabalhador. vol. 175/2017. São 
Paulo: Revista de Direito do Trabalho, 2017. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro; Nascimento, Sônia Mascaro. 
Curso de direito do trabalho: relações individuais e coletivas. 29 
ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

PORTUGAL. Lei nº 7, de 12 de fevereiro de 2009. Aprova a Re-
visão do Código do Trabalho. Diário da República: nº 30/2009, Série I 
de 2009-02-12.

WINTER, Vera Regina Loureiro. Teletrabalho: Uma forma al-
ternativa de emprego. 1. ed. São Paulo: LTr, 2005. Biblioteca LTr Dig-
ital. Disponível em <https://secure.jurid.com.br/bibliotecaltr/#>.



OrganizadOres: gustavO pereira farah, ariê scherreier ferneda e MiriaM Olivia knOpik ferraz

177

direito do trabalho
e oS impactoS daS medidaS 

proviSóriaS 927, 928 e 936
letícia RodRigues de campos47

RESUMO: A COVID-19 trouxe ao mundo uma nova realidade, de 
forma a modificar o modo como nos comportamos e até então vivíamos. 
Com o caos na saúde pública, economia e sociedade o Estado passou a 
se preocupar incisivamente com uma maneira de evitar os avanços dos 
efeitos colaterais do vírus, estando o direito do trabalho nesta pauta. Ten-
do em vista que a melhor forma de contenção do referido vírus é o isola-
mento social, houve um impacto econômico-social severo. Uma vez que 
diversas empresas perderam lucro e mercado consumidor, sendo obriga-
das a se reinventar ou até mesmo a fechar. Deste modo, ao passo que 
as empresas sofreram tais efeitos, as relações de trabalho também foram 
afetadas, pois muitos funcionários acabaram por perder seus empregos e 
renda. Neste contexto, com a finalidade de manter o funcionamento das 
empresas, impulsionar a economia e preservar os contratos de trabalho, 
o governo federal propôs algumas medidas provisórias, as quais, em uma 
análise superficial, trazem significativas relativizações aos princípios e nor-
mas trabalhistas. Sendo tarefa do operador do direito a reflexão das novas 
normas ante o cenário mundial atual e a essência protecionista do direito 
do trabalho, buscando assim solucionar os impasses jurídico-trabalhistas 
presentes nesse período.

Palavras-chave: Direito do Trabalho; COVID-19; Estado de calam-
idade; Medida Provisória; Princípio da proteção.

47Graduanda do curso de Direito pela PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Técnica em informática 
pela TECPUCPR; Membro do Grupo de Estudos de Análise Econômica do Direito; Membro do Grupo de Estudos em Servi-
ços Públicos e Administração Digital; Estagiária atualmente na Justiça Federal do Paraná, bem como já estagiou no Ministério 
Público e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



Os ImpactOs da cOvId-19 (cOrOnavírus) nas relações de trabalhO

178

Introdução 

No início de 2020, foi declarada pela OMS um estado de pandemia 
devido à COVID-19. No Brasil, em especial, estamos vivenciando já um 
estado de calamidade, pois uma das medidas para a contenção do vírus 
ora mencionado é o isolamento social, provocando assim uma enorme mu-
dança na sociedade e principalmente no contexto das relações e condições 
de trabalho. Com isso, diversos setores da economia foram atingidos, visto 
que os comércios foram fechados, muitas indústrias pararam sua produção, 
bem como as escolas entre outros setores fecharam temporariamente. 

Diante da situação pandêmica pela qual não só o Brasil como o mundo 
vem enfrentando, diversas empresas apresentaram dificuldades em man-
ter seus negócios, de modo que o Estado afim de conter o avanço do caos 
editou algumas Medidas Provisórias. Visto que a COVID-19 vem reper-
cutindo negativamente não apenas na área da saúde, como também na 
economia, nas relações sociais, de trabalho e contratual. Buscando regular 
e manter as relações de trabalho neste novo cenário mundial, o governo 
federal, por meio do instrumento constitucional da Medida Provisória, 
trouxe algumas normativas para o âmbito do direito do trabalho.

Neste sentido, surgiu a Medida Provisória nº 927 a qual promove uma 
inversão a duas normas de proteção edificadas pelo Direito do Trabalho. 
Dado que confere maior peso a vontade do empregador e ao acordo indi-
vidual do que em relação aos acordos e convenções coletivas previstos na 
CLT, bem como traz disposições sobre o teletrabalho, antecipação de féri-
as, concessão de férias coletivas, banco de horas, adiantamento do FGTS 
e o aproveitamento e antecipação de feriados. Em seguida, foi instituída 
a Medida Provisória nº 928, que provocou algumas alterações na medida 
anteriormente abordada, dando maior garantia ao trabalhador, pois em 
linhas gerais proibiu a suspensão dos contratos de trabalho sem salário 
pelo período de quatro meses.

Por fim, foi instituída a Medida Provisória nº 936 com a finalidade de 
implantar um programa emergencial de manutenção do emprego e renda, 
dado que com a crise instalada várias empresas começaram a cogitar a 
hipótese de demissões em massa. A referida MP brindou inúmeras mu-
danças às relações de trabalho, como por exemplo a suspensão temporária 
dos contratos de trabalho e a redução de salário e jornada por acordos 
individuais. Muito embora tal MP esteja sendo objeto de Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade (ADI 6363).

Assim sendo, ante o Estado de Calamidade o governo federal vem 
procurando através dos meios legais ajustar as relações de trabalho a este 
novo momento. Porém, faz-se necessária uma análise crítica no estudo de 
tais inovações ao Direito do trabalho, uma vez que até que ponto os Princí-
pios e objetivos solidificados por tal ramo jurídico podem ser relativizados 
e descartados, estaria o direito do trabalho perdendo sua essência de Pro-
teção ao trabalhador, são questões a se refletir mesmo no atual momento 
pandêmico. 

1. modIfIcAções nAs relAções de trAbAlho  
 com A vIgêncIA dA medIdA provIsórIA 927.

Diante da situação de calamidade em que o país se encontra, a qual 
foi reconhecida pelo Congresso Nacional48, bem como das dificuldades 
econômicas provocando a demissão de diversos funcionários pelas empre-
sas, a sociedade passou a cobrar do governo federal respostas rápidas e 
adequadas para amenizar os efeitos nefastos que estavam ocorrendo. Con-
soante ao exposto no artigo 62 da Carta Magna, o Presidente da Repúbli-
ca poderá adotar medidas provisórias, havendo relevância e urgência, as 
quais terão força de lei49. 

Neste cenário de urgência, o ramo jurídico certamente mais afetado 
pelos efeitos da pandemia foi o trabalhista, que obteve como resposta do 
governo federal as Medidas Provisórias 927, 928 e 936. As quais, entretan-
to, trouxeram inúmeras dúvidas hermenêuticas aos sujeitos da relação de 
trabalho que se depararam com uma mudança legislativa radical em um 
curto intervalo de tempo, além de darem ensejo a diversas antinomias ao 
Direito do Trabalho. 

Na data em que foi publicada a Medida Provisória 927, muitos em-
presários já haviam adotado formas de trabalho para este período pan-
dêmico, todavia com a vigência da MP se perguntaram se tais formas ain-
da seriam válidas, o que foi esclarecido pelo artigo 3650 da referida MP que 
imputou efeito retroativo a esta.

48Vide Decreto legislativo nº6, de 20/03/2020
49Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força 

de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
50Art. 36.   Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o dispos-

to nesta Medida Provisória, tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de entrada em vigor desta Medida Provisória.



Os ImpactOs da cOvId-19 (cOrOnavírus) nas relações de trabalhO

180

O artigo segundo51 da MP 927 trouxe à baila uma importante alter-
ação ao direito do trabalho tal qual como era antes, uma vez que possi-
bilitou a celebração de acordo individual entre o empregado e o empre-
gador sem a intermediação sindical, tendo em vista os impasses existentes 
entre alguns sindicatos e empresas. Tal norma traz ao direito do trabalho 
a preponderância da autonomia da vontade ante os demais instrumentos 
normativos. Todavia tal artigo encontrou um óbice com a Constituição 
Federal, pois ao analisar o artigo 7º, inciso VI do referido diploma legal, 
verifica-se que o trabalhador tem direito a irredutibilidade de salário, ex-
ceto se houver convenção ou acordo coletivo52. Logo, seria possível uma 
medida provisória de caráter temporário mitigar o principal texto legal do 
país?

Ademais, tal artigo contende com a Consolidação das Leis do Trabalho, 
em seu artigo 611-A53, trazido com Reforma Trabalhista, o qual prevê a 
primazia das normas coletivas, quais sejam os acordos e convenções cole-
tivas. Neste caso, hermeneuticamente, a solução do conflito implicaria na 
preponderância da norma posterior ante a regra antiga, ou seja, a MP 927 
revogaria o dispositivo da CLT.

Todavia, na ocorrência de antinomia entre normas, a hermenêuti-
ca utilizada no âmbito normativo do direito do trabalho deve ser sem-
pre voltada a defender os interesses da parte considerada hipossuficiente. 
Tendo em mente o conteúdo do artigo segundo da MP 927, tem-se uma 
enorme ruptura do preceito fundamental do direito do trabalho, bem 
como das garantias constitucionais atinentes a tal ramo jurídico.

A MP 927 apresentou em seu artigo terceiro54, diversas alternativas aos 
empregadores, a fim de que estes consigam enfrentar os impactos econôm-
icos provocados pela propagação do vírus. Uma das soluções foi o teletra-
balho, o qual já havia sido regulamentado anteriormente pela Reforma 

51Art. 2º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar 
acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais 
instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição.

52Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) 
VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

53Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, 
dispuserem sobre: (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

54Art. 3º. Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação 
do emprego e da renda, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: I - o teletrabalho; II - a 
antecipação de férias individuais; III - a concessão de férias coletivas; IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados; V - o 
banco de horas; VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; VII - o direcionamento do 
trabalhador para qualificação; e VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
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Trabalhista no artigo 75-B, entretanto com a MP a implantação deste re-
gime de trabalho ficou mais simples, dado que passou a ser uma liberali-
dade do empregador que com uma antecedência de 48 horas notificaria o 
empregado acerca do novo regime, estando dispensado a necessidade de 
registro prévio no contrato de trabalho.

Outra proposta inovadora apresentada pelo governo federal foi a an-
tecipação de férias individuais, independentemente de o trabalhador ter 
completado doze meses de serviço, bem como poderá ser antecipada 
as férias futuras. O empregador ficou autorizado com a publicação da 
referida MP conceder férias coletivas aos empregados, sem comunicar o 
Ministério da Economia e o sindicato. De forma a demonstrar mais uma 
vez, a unilateralidade e o silêncio do direito do trabalho ante a vontade do 
empregador.

Inovando no Ordenamento Jurídico trabalhista, foram autorizadas 
as partes de uma relação trabalhista acordarem acerca da possibilidade 
de aproveitamento e antecipação de feriados, que poderão ser utilizados 
como saldo de banco de horas. Ademais, o banco de horas poderá ser 
compensado em até dezoito meses, por acordo individual ou coletivo ou 
determinação expressa do empregador. 

Os empregadores com a vigência da MP 927 passaram a estar deso-
brigados ao recolhimento do FGTS, com a possibilidade de parcelamento 
deste sem a incidência de multas, atualização monetária ou encargos. Além 
disso, foi determinada a suspensão dos exames de exigência administrativa 
de segurança e saúde do trabalho, exceto os demissionais que passaram a 
gozar de um prazo maior para a sua realização. 

O empregador está ainda autorizado, pela MP ora debatida, a extin-
guir o contrato de trabalho sem justa causa neste período, desde que pague 
as verbas de rescisão, exceto aviso prévio. Tratando-se a demissão por fato 
do príncipe55 há uma enorme discussão doutrinária acerca do montante 
devido à indenização pelo empregador ao empregado. Já na hipótese de 
força maior56, são extintas as estabilidades e não se faz devido ao aviso 

55Fato do príncipe. Ocorrendo a paralisação do serviço por ato da autoridade municipal, configura-se a hipótese de fato 
do príncipe (factum principis), de que trata o art. 486 da CLT. Cabe ao município a responsabilidade pelo pagamento das 
parcelas trabalhistas (TRT 6ª R. – RO 00982-2007-311-06-00-0 – 2ª T. – Rel. Des. Patrícia Coelho Brandão Vieira – DOE 
03.07.2008).

56Nos termos do art. 501 da CLT, considera-se como força maior “todo acontecimento inevitável, em relação à vontade 
do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente”, sendo que “a imprevidência do 
empregador exclui a razão de força maior” (§ 1º).
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prévio.

Para mais, o empregado infectado pela COVID-19, de acordo com a 
MP 927, será tratado em regime de igualdade perante os demais doentes. 
Além disso, o empregado que apresentar suspeitas de estar com o vírus de-
verá ser posto em quarentena, de modo a evitar o contágio indiscriminado 
naquele ambiente. Uma vez que as empresas em seu relevante papel social 
têm o nobre dever de contribuir para a contenção do vírus.

Nesta senda, ao analisar as mudanças trazidas pela MP 927 ao Direito 
do Trabalho, é evidente a mitigação aos princípios trabalhistas, bem como 
das normas da CLT, as quais com a reforma de 2017 já haviam trazido 
inúmeras flexibilizações. A justificativa da referida MP é a manutenção 
da relação de trabalho e da economia, entretanto tal instrumento con-
stitucional conferiu enorme autonomia e liberalidade ao empregador.

2. A Intenção dA medIdA provIsórIA 928.

Logo após a publicação da Medida Provisória 927, o Governo Federal 
instituiu a Medida Provisória 928, que trouxe como aspecto principal a 
revogação do artigo 18 da MP 927. O qual abordava sobre a suspensão 
dos contratos de trabalho por quatro meses, ficando os trabalhadores 
sem salário em tal período. A MP 928 veio por modificar também a Lei 
13.979/2057, de modo a suspender os prazos de resposta aos requerimentos 
de acesso à informação nos órgãos ou entidades da Administração Pública 
em que os servidores estejam em regime de quarentena ou teletrabalho. 
Tais requerimentos deverão ser reiterados pelos interessados no prazo de 
dez dias, após a cessação do Estado de calamidade pública.

O abominado artigo 18 da MP 927 não chegou a gerar efeitos na 
práxis, pois ao dia seguinte de sua publicação a MP 928 revogou-o. Tal 
artigo possuía um capítulo próprio intitulado “Do Direcionamento do 
Trabalhador para Qualificação”, trazendo ao âmbito da normativa tra-
balhista a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, desde que o 
trabalhador participasse, durante o período de quatro meses, de um curso 
ou programa de qualificação remoto. Sendo que tal curso seria oferecido 
pelo próprio empregador ou através de entidades, sem a necessidade de 

57Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/
lei/L13979.htm>
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negociação coletiva anterior. 

Ante a realidade calamitosa e o propósito do Direito do Trabalho, é 
evidente a discrepância do referido artigo, dado o absurdo de se legitimar 
o corte de renda por acordo individual, bem como suprimir o salário do 
trabalhador neste período de caos. Com as diversas críticas surgidas pela 
publicação de tal dispositivo, o Governo Federal foi pressionado à edição 
de uma nova MP.

De feitio que a Medida Provisória 928 tem como fim corrigir o nor-
mativo legal da MP anterior optando por sua revogação, dado que aquele 
não atendia de forma satisfatória a classe trabalhadora, a qual deveria ser 
tratada com um maior zelo neste momento caótico. Assim como suspen-
deu, ampliou e priorizou os pedidos de acesso à informação feitos à Ad-
ministração sobre o coronavírus.  

3. o reAl efeIto dA medIdA provIsórIA 936

Primeiramente, cumpre esclarecer que a Medida Provisória 936 tem 
como escopo os trabalhadores regidos pela CLT, excluindo os funcionári-
os públicos de seu campo de aplicação. A referida medida foi criada pelo 
Governo Federal em complemento às medidas anteriormente discutidas, 
tendo inclusive a mesma finalidade que as demais, quais sejam a ma-
nutenção dos empregos neste período de pandemia.

Uma das hipóteses originada pela MP 936 é a redução salarial de for-
ma proporcional à jornada de trabalho, mediante um acordo prévio, escri-
to e individual do empregado e empregador por um prazo de até noventa 
dias. Assunto sobre o qual há um grande debate acerca da constitucional-
idade de tal norma, que prevê a redução de até 70% do salário de forma 
proporcional à jornada. Dado que o direito à irredutibilidade salarial está 
consagrado no artigo sétimo da nossa Carta Magna, bem como aplica-se o 
instituto do pacta sunt servanda no sentido de que a modificação que seja 
desfavorável ao trabalhador é nula, segundo o artigo 468 da CLT58. 

Cumpre salientar que mesmo o trabalhador tendo o seu salário reduz-
ido, terá direito ao pagamento da diferença salarial proporcional, que será 

58Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimen-
to, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia.
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de atribuição do governo federal, calculada com base no seguro desem-
prego. 

Entretanto, se faz necessária a análise da manutenção da empresa 
neste meio pandêmico, visto que sem uma economia estabilizada que pro-
porcione lucratividade e impulsione as empresas, não há como se falar em 
relação de trabalho. Deste modo, com a análise normativa atual do dire-
ito do trabalho, temos a flexibilização de normas até então consideradas 
imutáveis ou indisponíveis à vontade do trabalhador, estando todas essas 
mudanças ligadas ao ideal de manutenção do contrato de trabalho.

A MP 936 prevê ainda a possibilidade da suspensão do contrato de 
trabalho por acordo escrito entre os contratantes do contrato de trabalho. 
Tal suspensão tem um caráter temporário por um período máximo de ses-
senta dias, podendo ser fracionada em dois intervalos de trinta dias. Além 
disto, o trabalhador não realizará nenhuma atividade laboral durante este 
período, assim como, diferentemente do previsto no artigo 18 da MP 927, 
não haverá a necessidade de implantação de curso ou programa de quali-
ficação profissional pelo empregador. 

Durante o período de suspensão, o trabalhador continuará a receber 
do empregador os benefícios que vinha recebendo, porém o último estará 
desobrigado a pagar o salário do empregado que será custeado pelo gover-
no, na forma de seguro desemprego. O que se verifica um enorme avanço 
à proposta inicial do governo federal, uma vez que o artigo 8º da MP 936 
satisfaz ambas as partes do contrato de trabalho, garantindo a renda do 
hipossuficiente e dando um auxílio as empresas. O empregador poderá 
ainda oferecer ao empregado uma ajuda compensatória mensal durante a 
suspenção, a qual não terá natureza salarial.

Como notório benefício ao trabalhador, a referida MP nos brindou 
com o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego 
e renda nos casos de suspenção ou redução de renda. Este funciona como 
uma espécie de substituição do empregador pelo governo, dado que é o 
último quem pagará a verba salarial do empregado, que receberá o mont-
ante devido ao seguro desemprego. Todavia, a MP 936 vedou o acúmulo 
de benefícios emergenciais, de forma que aquele que recebe o benefício 
mencionado não poderia receber, por exemplo, o auxílio emergencial 
oferecido aos trabalhadores autônomos.   
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Outrossim, os acordos coletivos com a vigência da MP 936, ganharam 
maior flexibilidade em sua realização e implantação. Tal como a legiti-
mação dos acordos individuais em contraposição aos acordos e convenções 
coletivas, importando na desnecessidade da presença da entidade sindical 
antes tida como imprescindível para a decisão dos temas abordados. 

Nesta toada, cumpre salientar que a MP 936 veio por garantir a 
preservação dos empregos, dando maiores escolhas ao empregador que se 
encontra em dificuldade. Como também, em consonância com a MP 927, 
promoveu grandes flexibilizações ao direito do trabalho, ao priorizar a 
vontade individual ante a coletiva com a participação sindical. Entretanto, 
tal Medida Provisória vem sendo alvo de uma ADI (6363), sob a justifica-
tiva de que a participação sindical é imprescindível ao se tratar dos temas 
trazidos pela MP, não sendo possível as partes decidirem por si.

Considerando a permanência do estado de calamidade provocado 
pelo coronavírus (COVID-19), assim como o prazo estabelecido pela Con-
stituição Federal59 para a garantia da eficácia das medidas provisórias, a 
MP 936 foi convertida na Lei nº 14.020/202060. Esta entrou em vigor na 
data de sua publicação, em 6 de julho de 2020, retomando a essência da 
MP 936 e apresentando algumas complementações legais a essa. 

4. o prIncípIo nucleAr do dIreIto do trAbAlho

Primeiramente, é imperioso a conceituação de “princípio”, bem como 
de seu campo de atuação no Ordenamento Jurídico. Na visão de Maurício 
Godinho Delgado, princípio nada mais é do que:

(...) princípio traduz, de maneira geral, a noção de proposições fun-
damentais que se formam na consciência das pessoas e grupos soci-
ais, a partir de certa realidade, e que, após formadas, direcionam-se 
à compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade. (DELGA-
DO, 2017, p. 202)

Para o citado doutrinador trabalhista, os princípios exercem diferentes 
59Art. 62, § 3º -  As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 

forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual período, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

60Art. 1º Esta Lei institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas 
complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de 
março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, de que trata a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
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funções no direito. Estando presentes durante e após a elaboração da nor-
ma jurídica, possuindo um papel fundamental para o direito.

No Direito, os princípios cumprem funções diferenciadas. Atuam, 
na verdade, até mesmo na fase de construção da regra de Direito — 
fase pré-jurídica ou política. Mas será na fase jurídica típica, após 
consumada a elaboração da regra, que os princípios cumprirão sua 
atuação mais relevante. (DELGADO, 2017, p. 205)

O direito do trabalho tem como princípio basilar o da proteção, sendo 
que deste vertem outros princípios informadores do referido ramo jurídi-
co, os quais são o princípio do in dubio pro misero ou operário, da norma 
mais favorável, da condição mais benéfica, da irrenunciabilidade dos dire-
itos, da continuidade da relação de emprego, da primazia da realidade, da 
boa-fé e da razoabilidade. 

O princípio da proteção conforme já dito é a base do Direito do Tra-
balho, com o objetivo de proteger o empregado, figura tida como hipossufi-
ciente na relação empregatícia. Tal princípio busca atenuar o desequilíbrio 
presente na referida relação no plano jurídico, sendo que tal descompasso 
é inerente às relações de trabalho.

Nesta seara, manifesta-se a doutrina “O princípio protetor é o critério 
que orienta todo o Direito do Trabalho e com base no qual as normas 
jurídicas devem ser elaboradas, interpretadas e aplicadas e as relações ju-
rídicas trabalhistas devem ser desenvolvidas.” (MARTINS, 2018, p. 64). 

Deste modo, é notável a mitigação sofrida pelo princípio da proteção, 
nesta época marcada pelo Estado de Calamidade e incertezas. 

consIderAções fInAIs 

Em conclusão, temos que o Estado de Calamidade provocado pela 
COVID-19 trouxe inúmeras mudanças ao cenário trabalhista, o que aca-
bou por ensejar na edição de três medidas provisórias em um curto espaço 
de tempo. Desta forma, contemplamos que foram as circunstâncias fáticas 
que exigiram do governo federal uma solução imediata, dado que a legis-
lação trabalhista que ora vigorava não conseguia atender seu fim. 

Posto isso, o Presidente da República por meio de suas atribuições 
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propôs as Medidas Provisórias 927, 928 e 936, com a intenção de evitar 
as demissões em massa e evitar a “quebra” das empresas. Visto que com 
o necessário isolamento social recomendado pelos órgãos e ministério da 
saúde, vários setores da economia sofreram uma queda drástica, que aca-
bou por refletir nas relações de trabalho. 

As aludidas Medidas Provisórias ao ingressarem no Ordenamento Ju-
rídico, provocaram uma série de críticas ao seu conteúdo, pela imprensa, 
setores sociais e doutrinadores do direito do trabalho. Em virtude da rela-
tivização observada em seus artigos com os princípios e normas consolida-
das pela CLT e pela Constituição Federal. Sendo ínsita a preponderância 
da autonomia da vontade, dada pelos acordos individuais, ante os acordos 
e negociações coletivas regulamentadas pela CLT.

Logo, muitos creem que as Medidas Provisórias possuem como fim 
maior auxiliar o empregador, dando a este inúmeras alternativas positivas 
para manter o contrato de emprego. Esquecendo-se, contudo, do empre-
gado que é a parte mais vulnerável da relação de trabalho e encontra-se 
de certa forma obrigado ao que propuser o patrão, se quiser manter o 
contrato de emprego. Tal passagem é clara ao se analisar a redação da MP 
927, que traz a maior gama de hipóteses ao empregador para que evite a 
extinção contratual, suprimindo diversos direitos trabalhistas. Em sequên-
cia, surge a MP 928 que ameniza os impactos negativos da MP anterior 
à classe hipossuficiente. E por fim, o governo federal publica a MP 936, 
que a meu ver, mostrou maiores benefícios e garantias aos trabalhadores 
neste período de pandemia, bem como ofertou um bálsamo às empresas. 
Haja vista que o governo federal deixou de ocupar um espaço como mero 
espectador, e passou a contribuir para com o impasse social.

Ademais, penso que houve sim uma mitigação às normas trabalhis-
tas, do Princípio regente do Direito do trabalho, tal como da premissa 
constitucional que determina a negociação coletiva à redução de salários, 
com a anterior participação do sindicato. Aliás, a figura dos entes sindicais 
restou comedida ante a tais inovações jurídicas, a julgar pelas amplas hipó-
teses de acordo individual. O que foi objeto de inúmeras críticas e induziu 
a proposição da ADI 6363, que ainda está em tramitação na Suprema 
Corte Brasileira.

Enfim, com todas as incertezas políticas, econômicas e sociais, resta-nos 
aguardar e esperar que o direito do trabalho persista e siga firme em seu 
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propósito de “proteção ao trabalhador”. 
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em tempoS de covid-19: 
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RESUMO: O artigo analisou diversos pontos da Medida Provisória 
nº 927/2020, entre eles, a possibilidade de celebração de acordo individ-
ual escrito entre empregado e empregador como intuito de garantia do 
vínculo de emprego, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, o 
aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão 
das exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho, o dire-
cionamento do trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhi-
mento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Restaram analisados, 
ainda em alguns itens específicos da legislação provisória, os pontos capi-
tais que serão acolhidos durante o estado de calamidade, e o que dissente 
da Consolidação das Leis do Trabalho. Por fim, restou apresentado ainda 
o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal acerca da Medida 
Provisória nº 927 de 22/03/2020, convertida na Lei nº 14.020/2020, uma 
vez que foram ajuizadas diversas Ações Direta de Inconstitucionalidade, 
questionando múltiplos pontos da lei.
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Introdução
 
Em tempos de COVID-19, o maior questionamento diz respeito a se 

deve prevalecer a proteção do empregado ou do emprego. Entretanto, é 
certo que sem emprego, não há empregado.

São momentos difíceis, em que há muitas perguntas e poucas respostas, 
mas é necessário buscar um equilíbrio para que se possa vencer este perío-
do com o menor prejuízo possível para todas as partes envolvidas.

Governantes e legisladores do mundo todo têm debatido o tema para 
encontrar a melhor solução, e no Brasil foram publicadas diversas legis-
lações a fim de atender este período.

Desta forma, considerando que o estado de calamidade pública e da 
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19 ensejou a publi-
cação de diversas medidas legislativas, o objetivo do presente artigo é a 
análise específica da Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020, a qual 
possui o escopo de enfrentar esta crise com a salvaguarda do emprego e 
da renda, e primordialmente do empregado, o qual necessita da sua ocu-
pação para sua sobrevivência e a de sua família.

Será apresentado ainda o entendimento recente do Supremo Tribunal 
Federal acerca da Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020, uma vez que 
foram ajuizadas diversas Ações Direta de Inconstitucionalidade, question-
ando múltiplos pontos da lei.

1. comentárIos refrentes à medIdA  
 provIsórIA nº 927 de 22/03/2020

A título de esclarecimento, não houve a conversão em lei da Medida 
Provisória nº 927 de 22/03/2020, uma vez que perdeu a sua validade 
em 19/07/2020. Entretanto, como ela produziu efeitos de 22/03/2020 
a 19/07/2020, merece ser analisada, pois os atos praticados entre empre-
gador e empregado durante sua vigência, continuarão válidos para todos 
os efeitos legais.

O artigo 2º da Medida Provisória nº 927/2020 cria a possibilidade 
de celebração de acordo individual escrito entre empregado e empre-
gador com o intuito de garantia do vínculo de emprego, inclusive com 
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preponderância sobre quaisquer instrumentos normativo, legal e negocial, 
desde que não contrarie os limites da Constituição.

Entretanto, o referido artigo não especificou em que hipóteses poderia 
ser celebrado o acordo coletivo de trabalho, o que ensejou diversas dis-
cussões acerca da sua aplicação, passando a ser a controvérsia capital alu-
siva à Medida Provisória nº 927/2020, a qual torna um tanto obscura a 
sua aplicação.

O conflito pode ser elucidado pelo texto genérico, uma vez que abre 
margem a distintas probabilidades, instituindo mais dificuldades do que 
soluções.

Resta indubitável da leitura da Medida Provisória que não existe 
qualquer dispositivo que aborde expressamente acerca da possibilidade de 
diminuição de salários, contudo algumas empresas já aplicaram reduções 
salariais com fundamento no seu artigo 2º.

Ocorre que no artigo 2º consta expressamente que ocasional acordo 
individual escrito necessita reverenciar os contornos constitucionalmente 
deliberados, dentre os quais está a “irredutibilidade do salário, salvo o dis-
posto em convenção ou acordo coletivo”, nos termos do artigo 7º, VI da 
Constituição da República Federativa do Brasil.

 
Deste modo, a redução salarial afora não ser elemento da Medida 

Provisória, ainda esbarraria no imperativo de formalização por meio de 
Acordo Coletivo de Trabalhou ou Convenção Coletiva de Trabalho, não 
sendo viável a concretização de acordo individual.

É importante destacar que algumas empresas empregaram a aplicação 
conjunta do artigo 2º da Medida Provisória nº 927/2020 com o instituto 
da força maior, previsto nos artigos 501 e 503 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, todavia o Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou com 
relação à aplicação do artigo 503 da CLT, asseverando que tal artigo não 
foi recepcionado pela Constituição da República Federativa do Brasil. Eis 
que esta prediz que a redução de salário unicamente pode ser efetivada 
através de negociação coletiva, ou seja, com a presença do Sindicato, não 
admitindo o acordo individual para a referida redução.

Com o intuito de atender às aspirações das empresas neste momen-
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to tão desordenado, na data de 1º/04/2020 foi publicada a Medida 
Provisória nº 936/2020, convertida na Lei nº 14.020/2020, a qual institui 
o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o qual 
expressamente permite a redução salarial, nos termos ali estipulados.

As medidas a serem adotadas pelas empresas, nos termos do artigo 3º, 
são o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, o aproveitamento 
e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão das exigências 
administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do 
trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço.

Passam-se a analisar, no âmbito dos institutos indicados pela legislação 
provisória, os principais pontos que serão admitidos durante o estado de 
calamidade, e o que diverge da Consolidação das Leis do Trabalho.

O teletrabalho poderá ser imposto pelo empregador, assim como a 
determinação de retorno ao regime presencial, com aviso prévio de 48 
(quarenta e oito) horas, por escrito ou meio eletrônico, sem a necessidade 
de celebração de acordos individuais ou coletivos, nem mesmo a alteração 
do contrato de trabalho, podendo ainda ser estendido aos estagiários e 
aprendizes.

Com relação aos equipamentos tecnológicos e à infraestrutura 
necessária para a realização do teletrabalho, as respectivas disposições de-
vem estar apostas em contrato escrito, no qual deverá constar a responsa-
bilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento daqueles, ou seja, 
tanto o empregado quanto o empregador podem ser denominados como 
responsáveis. A exceção refere-se ao empregado que não possui equipa-
mento ou infraestrutura, sendo que, neste caso, o empregador deve for-
necer em comodato o equipamento e pagar pela infraestrutura, ou, em 
não sendo possível, o período da jornada de trabalho será considerada 
como à disposição do empregador.

Destaca-se que o fornecimento de qualquer destes elementos não será 
caracterizado como natureza salarial, e o tempo de utilização de aplica-
tivos ou programas de comunicação em horário diferente do constante 
do contrato de trabalho não será considerado como hora extra, afora se 
houver previsão em acordo individual ou por escrito.
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Na Consolidação das Leis do Trabalho, o teletrabalho é moldado de 
forma diferente, exigindo mútuo acordo entre as partes, bem como regis-
tro no contrato de trabalho e tempo mínimo de garantia para transição 
para modalidade diversa, com novo aditivo contratual.

Com relação “à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou for-
necimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária 
e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de 
despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito”, 
bem como não integram a remuneração do empregado, nos termos do 
artigo 75-D da CLT. 

Por fim, o empregador deverá educar de forma ostensiva os seus em-
pregados com relação às formas de impedir doenças e acidentes de tra-
balho, e, por outro lado, o empregado deverá empenhar-se a seguir as 
referidas instruções.

O empregador poderá ainda antecipar as férias individuais, devendo 
avisar ao empregado o período de gozo, por escrito ou meio eletrônico, 
com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, não poden-
do ser por prazo inferior a cinco dias corridos, e poderão ser concedidas 
ainda que não tenha transcorrido o período aquisitivo, mas, neste último 
caso, somente a critério do empregador. Poderá ainda haver negociação de 
período futuro de férias, desde que celebrado através de acordo individual 
por escrito.

No que se refere ao pagamento do adicional de um terço de férias, ele 
poderá ser quitado após a sua concessão até a data limite para o paga-
mento do 13º salário; a remuneração das férias poderá ser realizada até o 
quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo de férias; bem como 
a quitação do abono pecuniário somente poderá ser realizada com a con-
cordância com o empregador. 

O empregador ainda pode determinar a concessão de férias coletivas, 
sem necessidade de respeitar os limites máximos e mínimos previstos na 
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como é dispensado da comuni-
cação prévia ao Ministério da Economia e aos Sindicatos.

Ainda resta possível antecipar o gozo dos feriados não religiosos a 
critério do empregador, desde que haja notificação, de forma escrita ou 
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eletrônica, indicando os empregados beneficiados e os feriados a serem 
aproveitados. É importante mencionar que os feriados religiosos necessi-
tam da concordância do empregado, através de acordo individual escrito.

Na Consolidação das Leis do Trabalho, não há possibilidade de ante-
cipação de períodos aquisitivos, e há mais formas de resguardar o direito 
às férias do empregado, com limitação de tempos mínimo e máximo, bem 
como necessidade de comunicação prévia aos órgãos indicados. Entretan-
to, na Medida Provisória, há preocupações diferentes, como concessão de 
férias aos empregados considerados como de risco, postergação das férias 
dos empregados de atividades essenciais, bem como a concessão de férias 
no período em que a empresa não está com demanda.   

A Medida Provisória nº 927/2020 permite também a adoção de banco 
de horas a favor do empregado ou do empregador, devendo ser formaliza-
do através de acordo coletivo ou individual, podendo ser compensado no 
prazo de dezoito meses, a contar do encerramento do estado de calami-
dade pública, desde que não ultrapasse a 10ª. hora diária.

A Consolidação das Leis do Trabalho prevê o instituto do banco de 
horas anual, desde que negociado através de norma coletiva, e não pode 
ser ultrapassado o limite de dez horas diárias. Somente resta autorizada 
a pactuação através de acordo individual escrito, desde que o banco de 
horas não ultrapasse o período de seis meses.

Por fim, o não atendimento das exigências legais enseja apenas o paga-
mento do adicional e não a repetição de pagamento das horas excedentes, 
sendo que não descaracteriza o acordo a prestação de horas extras habit-
uais. 

Observe que a Medida Provisória amplia o prazo de compensação do 
banco de horas, bem como possibilita a realização de acordo individual 
escrito mesmo para que o banco de horas extrapole o prazo de seis meses.

Também houve determinação referente às exigências administrativas 
em segurança e saúde no trabalho, iniciando pela suspensão da obriga-
toriedade de concretização dos exames médicos, afora os demissionais e 
quando o médico considerar que a prorrogação enseja risco para a saúde 
do empregado.
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Resta suspensa ainda a obrigatoriedade de realização de treinamentos 
previstos nas normas regulamentadoras aos atuais empregados, entretanto 
eles podem ser realizados na modalidade de ensino a distância.

No que se refere às comissões internas de prevenção de acidentes, estas 
poderão ser mantidas até a data de encerramento do estado de calamidade 
pública, podendo ainda os processos eleitorais ficarem suspensos.

A legislação ainda permite o diferimento do recolhimento do fundo de 
garantia referente às competências dos meses de março, abril e maio de 
2020, as quais poderão ser realizadas posteriormente de forma parcelada, 
sem acréscimo de correção, multa e encargos, e, em sendo respeitado tais 
limites, não haverá impedimento de emissão de certificado de regulari-
dade.

Em razão da inovação legislativa, foi necessária a modificação do e-so-
cial: 

O módulo Web Doméstico do eSocial será impactado pelas mu-
danças, uma vez que o fechamento das folhas de pagamento dos 
empregados domésticos é feito por meio desse sistema, o que inclui 
as férias e o recolhimento do FGTS por meio da guia DAE - Doc-
umento de Arrecadação do eSocial, uma guia unificada de recolhi-
mento de tributos federais. (PORTAL E-SOCIAL, 2020)

Há ainda a previsão de outras disposições em matéria trabalhista, tal 
como a possibilidade de prorrogação de jornada de trabalho e adoção de 
escalas de horas suplementares aos empregados dos estabelecimentos de 
saúde mediante acordo individual por escrito, mesmo que apresente ativi-
dades insalubres e jornada de trabalho 12x36.

Com relação aos acordos e convenções coletivas vencidos e vincendos, 
eles poderão ser prorrogados a critério do empregador, desde que cumpri-
dos os prazos indicados na legislação

Esta Medida Provisória aplica-se às relações de trabalho temporário 
e rural, mas não se aplica aos trabalhadores que já realizam teletrabalho, 
além dos que exercem as atividades de teleatendimento e telemarketing.

A legislação ora analisada autoriza ainda a antecipação do pagamen-
to do abono anual em 2020, regulariza as medidas trabalhistas adotadas 
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por empregadores que não a contrariem, bem como prorroga o prazo de 
validade da certidão expedida pela Secretaria Especial da Receita Federal 
do Brasil em conjunto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do 
Ministério da Economia.

Por fim, a Medida Provisória estabeleceu que não serão considerados 
como doença ocupacional os casos de contaminação  pelo coronavírus 
(COVID-19), bem como estabeleceu um período no qual os Auditores Fis-
cais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de forma mais orien-
tativa. Entretanto, depois estes dispositivos foram suspensos pelo Supremo 
Tribunal Federal, conforme será melhor abordado no próximo capítulo.

2. AnálIse do julgAmento do  
 supremo trIbunAl federAl

Em razão da extensão da medida legislativa adotada, com impactos 
profundos nos contratos de trabalho, era de se esperar que a discussão ac-
erca da constitucionalidade da Medida Provisória n.º 927/2000 chegasse 
ao Supremo Tribunal Federal.

Logo após a sua edição, a Suprema Corte recebeu diversas Ações Di-
retas de Inconstitucionalidade (ADIs) promovidas por partidos políticos 
(PC do B, PSB, PSOL, PT PDT, Rede e Solidariedade), entidades sindicais 
(Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Saúde – CNTS e Federação Nacional dos 
Enfermeiros – FNE) e associações (Associação Nacional dos Trabalhadores 
em Turismo e Hospitalidade – CNTS).

No total foram 07 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) au-
tuadas sob os números 6342, 6344, 6346, 6348, 6349, 6352 e 6354, que 
foram distribuídas ao Ministro Marco Aurélio de Mello.

 
Todas as ações visam o reconhecimento da inconstitucionalidade da 

Medida Provisória n.º 927/2020 nos mais variados pontos, em especial 
aqueles que versam sobre a prevalência dos acordos individuais escritos 
celebrados entre empregados e empregadores sob as demais normas; nor-
mas que estabelecem condições sobre a instituição do teletrabalho; com-
pensação de jornada; prorrogação de jornada, mesmo em atividades in-
salubres; concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de 
feriados; suspensão do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
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de Serviço – FGTS por três meses; não reconhecimento do coronavírus 
como doença ocupacional; restrição de atuação dos Auditores Fiscais do 
Trabalho, dentro outros.

O Ministro Marco Aurélio de Mello indeferiu o pedido de liminar em 
todas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) sob o fundamento 
de que não se encontravam presentes os pressupostos para a sua concessão.

Submetida a decisão monocrática ao plenário da Corte, esta foi par-
cialmente referendada; tendo-se decidido por maioria suspender dois ar-
tigos da Medida Provisória n.º 927/2020, no caso, os arts. 29 e 31, con-
forme decisão ora transcrita:

Decisão: O Tribunal, por maioria, negou referendo ao indeferi-
mento da medida cautelar tão somente em relação aos artigos 29 
e 31 da Medida Provisória 927/2020 e, nos termos do voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, suspen-
deu a eficácia desses artigos, vencidos, em maior extensão, os Min-
istros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Le-
wandowski, nos termos de seus votos, e os Ministros Marco Aurélio 
(Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Gilmar Mendes, que referen-
davam integralmente o indeferimento da medida cautelar. Ausente, 
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 29.04.2020 
(Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 
672/2020/STF).   

Inicialmente, há de se destacar a crítica do relator, o Ministro Mar-
co Aurélio de Mello, à crescente judicialização de medidas provisórias 
que ainda serão submetidas ao crivo do Congresso Nacional, local onde 
poderá a espécie normativa em questão sofrer várias modificações.

Salientou a plena legitimidade do Poder Executivo em editar medi-
da provisória versando sobre direitos trabalhistas e da saúde no trabalho, 
principalmente em face do caráter emergencial decorrente da pandemia 
do COVID-19, estando preenchidos os requisitos da relevância e urgência 
previstos no Art. 62 da Carta Magna.

No mais, o relator referendou a decisão que rejeitou a concessão da 
liminar, sendo seguido integralmente pelos Ministros Dias Toffoli e Gilmar 
Mendes.
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O Ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência em relação 
a suspensão dos arts. 29 e 31, ressaltou que a edição da medida provisória 
é constitucional, uma vez que visa proteger dois bens jurídicos constitucio-
nais, o trabalho e a livre iniciativa; ou, em suas palavras, garantir a ma-
nutenção do trabalho e do próprio empregador.

Ou seja, a ratio da medida provisória seria este binômio, preservação 
do emprego e do empregador, razão pela qual entendeu que os arts. 29 e 
31 fugiam completamente de tal finalidade.

Dispõe o art. 29 que “os casos de contaminação pelo coronavírus (cov-
id-19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante compro-
vação do nexo causal.” 

A crítica da divergência aberta em relação a tal dispositivo, além da 
sua falta de sintonia com os objetivos da medida provisória, seria deixar 
uma série de profissionais que exercem atividades ditas essenciais desguar-
necidos, aliado ao fato de que a atribuição da responsabilidade da com-
provação de nexo causal acabaria por contrariar recente entendimento 
do Supremo Tribunal Federal de que a responsabilidade pelo acidente de 
trabalho é objetiva quando a atividade exercida expõe o trabalhador a 
risco especial (RE 828.040).

E uma questão salientada foi a amplitude do dispositivo legal, que 
acabou por ofender o princípio da razoabilidade, pois acabaria por gerar 
uma presunção de ausência de nexo mesmo naquelas profissões subme-
tidas diretamente ao risco do COVID-19, como médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, bem como os próprios entregadores de mercadorias (moto-
boys), cuja atividade aumentou sensivelmente neste período de isolamento 
social imposto pela pandemia.

Por sua vez, o art. 31 dispõe acerca da atuação dos Auditores Fiscais 
do Trabalho do Ministério da Economia que deveriam atuar de maneira 
orientativa, exceto com relação a quatro espécies de irregularidades: fal-
ta de registro de empregado, a partir de denúncias; situações de grave e 
iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacion-
adas à configuração da situação; ocorrência de acidente de trabalho fatal 
apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente, somente 
para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; 
e trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.
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No entendimento da posição divergente, tal dispositivo legal não estar-
ia em consonância com os motivos que justificaram a edição da medida 
provisória, que é a manutenção dos empregos e das empresas, sendo que 
a restrição ou redução da fiscalização resultaria em prejuízos para a saúde 
do trabalhador, principalmente em momento de diversas mudanças nas 
relações trabalhistas decorrentes da pandemia.

Nas palavras do Ministro Alexandre de Moraes, “uma medida 
provisória não pode estabelecer fiscalização menor, que atenda contra a 
saúde do empregado e não auxilia em nada em relação à pandemia”.

O entendimento acima foi seguido na integralidade pelo Ministros 
Cármem Lúcia e Luiz Fux, sendo que o Ministro Luís Roberto Barroso 
discordou em relação ao art. 31, a fim de que fosse dada uma interpre-
tação conforme, mantendo o texto em “caso de recalcitrância”, e o auditor 
teria ainda os poderes para multar e autuar.

Já os Ministros Luiz Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandoski 
acompanharam o voto divergente, mas defenderam, também, a suspensão 
de outros artigos.

Apesar do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal tratar 
tão somente dos pedidos de liminares formulados nas já citadas Ações Di-
retas de Inconstitucionalidade (ADIs), ou seja, ainda haverá a discussão 
em Plenário sobre a constitucionalidade ou não da Medida Provisória n.º 
927/2020, houve uma sinalização importante, já que a Corte entendeu 
que esta é substancialmente constitucional, ao menos numa análise pre-
liminar, já que apenas dois dispositivos tiveram a sua eficácia suspensa.

E são dois dispositivos que não impactam sobre as principais medidas 
que poderão ser adotadas pelos empregadores, a fim de reduzirem os im-
pactos causados pela pandemia, bem como viabilizando a manutenção 
dos empregos, que, como bem salientado pelo Ministro Alexandre de Mo-
raes, é a essência da medida provisória em debate.

De acordo com Fernanda Valente, “apesar dos dois artigos suspensos, 
partes importantes da MP foram mantidas. Por exemplo, a regulamen-
tação do teletrabalho, o adiamento do recolhimento do FGTS por três 
meses, a suspensão de férias para a área da saúde e a autorização da ante-
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cipação de feriados.” (VALENTE, 2020)

Portanto, o julgamento demonstrou o caminho a ser trilhado pelo Su-
premo em relação a esta medida para o enfrentamento dos desafios a ser-
em superados em razão do advento da COVID-19, aumentando a segu-
rança jurídica de todos os atores do Direito do Trabalho.

consIderAções fInAIs

Este artigo analisou diversos pontos da Medida Provisória nº 927/2020, 
entre eles a possibilidade de celebração de acordo individual escrito entre 
empregado e empregador com o intuito de garantia do vínculo de empre-
go, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, o aproveitamento e 
a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão das exigências 
administrativas em segurança e saúde no trabalho, o direcionamento do 
trabalhador para qualificação e o diferimento do recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço.

Restaram analisados ainda, em alguns itens específicos da legislação 
provisória, os pontos capitais que serão acolhidos durante o estado de cala-
midade, e o que dissente da Consolidação das Leis do Trabalho.

Inicialmente, a maior preocupação é se efetivamente a Medida 
Provisória alcançará o seu objetivo de enfrentar esta crise resguardando o 
emprego e a renda, e principalmente, o empregado.

E, posteriormente, se as medidas adotadas pelas empresas, com base na 
legislação provisória, serão validadas pelos Tribunais sem criar um passivo 
para as empresas que estarão tentando sobreviver depois da pandemia. 

É importante que os Tribunais tratem este momento como uma ex-
ceção, sem fazer uma correlação com a Consolidação das Leis do Tra-
balho em relação aos mesmos institutos.

Por certo que o receio de eventual passivo não é sem fundamento, uma 
vez que o Supremo Tribunal Federal tem recebido inúmeras Ações Direta 
de Inconstitucionalidade acerca do tema, inclusive com algumas decisões 
já exaradas, que causam uma grande insegurança jurídica.

Por fim, a esperança é que o equilíbrio buscado seja alcançado, e todas 
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as partes envolvidas consigam perpassar este período com a manutenção 
do maior número de empregos e de empresas, para que se possa construir 
um novo futuro.
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medidaS legiSlativaS 
trabalhiStaS em tempoS de 

covid-19 e o empregado público
patRícia dittRich feRReiRa diniz63

RESUMO: O presente artigo possui o objetivo de apresentar as me-
didas legislativas trabalhistas aplicadas ao empregado público em tempos 
de COVID-19, em especial analisando as Medidas Provisórias nº 927 de 
22/03/2020 e nº 936 de 1º/04/2020, esta última convertida na Lei nº 
14.020/2020; e, ao fim, analisou-se a importância do papel do Poder Ju-
diciário na aplicação da lei em tempos de crise.

Palavras chaves: COVID-19; empregado público; Poder Judiciário.

Introdução

Em razão da emergência de saúde pública de importância internac-
ional decorrente do coronavírus (COVID-19), foi reconhecido o estado de 
calamidade pública através do Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020.

A fim de enfrentar a referida crise, foram publicadas diversas medidas 
legislativas, sendo que as principais, no âmbito da seara trabalhista, são a 
Lei nº 13.979 de 06/02/2020, bem como, as Medidas Provisórias nº 927 
de 22/03/2020 e nº 936 de 1º/04/2020, esta última convertida na Lei nº 
14.020/2020, mas serão analisadas em especial as duas últimas medidas 
provisórias.

A título de esclarecimento, não houve a conversão em lei, da Medida 
Provisória nº 927 de 22/03/2020, uma vez que perdeu a sua validade 
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em 19/07/2020. Entretanto, como ela produziu efeitos de 22/03/2020 
a 19/07/2020, merece ser analisada, pois os atos praticados entre empre-
gador e empregado durante sua vigência continuarão válidos para todos 
os efeitos legais.

O principal objetivo das medidas legislativas indicadas são a proteção 
do trabalhador, bem como do emprego e da renda, pilares essenciais para 
enfrentamento da crise, assim como para a retomada da economia.

É fato que esta crise mundial afetou diversas empresas, as quais estão 
tentando sobreviver e manter os empregos, salários e benefícios dos seus 
trabalhadores num verdadeiro desafio de equilíbrio.

Entretanto, não são apenas as empresas privadas que possuem esta 
prova, a Administração Pública Indireta também enfrenta dificuldades e 
necessita tomar decisões a fim de preservar não somente o interesse priva-
do, mas também compatibilizá-lo com o interesse público.

Desta forma, o presente artigo possui o objetivo de analisar as medidas 
legislativas trabalhistas que podem ser aplicadas aos empregados públicos, 
com o escopo de superar a crise.

1. medIdAs legIslAtIvAs trAbAlhIstAs em  
 tempos de covId-19 e o empregAdo públIco

Inicialmente é importante destacar que o empregado público possui 
emprego na Administração Pública Indireta, através da sujeição ao con-
curso público, nos termos do artigo 37, II da Constituição da República 
Federativa do Brasil, bem como a ele é aplicado as normas legais refer-
entes à pessoa jurídica de direito privado, nos termos do artigo 173, §1º, II 
da mesma Constituição, impondo a estes as normas trabalhistas aplicadas 
ao regime jurídico próprio das empresas privadas, qual seja, a aplicação 
obrigatória da Consolidação das Leis do Trabalho. (DI PIETRO, 2006, p. 
446 e 447)

A Administração Pública Indireta pode desempenhar atividade de na-
tureza econômica a título de intervenção do Estado no domínio econômi-
co, quando se aplica o artigo 173 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, ou ainda, pode exercer serviço público asseverado pelo Estado, 
hipótese em que será aposto o artigo 175 da Constituição da República 
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Federativa do Brasil. (DI PIETRO, 2006, p. 440 e 441)

1.1. AnálIse dA medIdA provIsórIA nº 927/2020

Por sua vez, a Medida Provisória nº 927 de 22/03/2020 também não 
traz qualquer restrição quanto à aplicabilidade ao empregado público, 
acerca das alternativas trabalhistas destacadas para o enfrentamento da 
COVID-19.

As principais alternativas elencadas por esta medida legislativa, a fim 
de preservar o emprego e a renda, são o teletrabalho, a antecipação de 
férias individuais, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco 
de horas, a suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde 
no trabalho, o direcionamento do trabalhador para qualificação e o dif-
erimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Ainda dispõe sobre outras questões trabalhistas, como a prorrogação 
da jornada de trabalho e a adoção de escalas de horas suplementares, 
através de acordo individual escrito, nos estabelecimentos de saúde, mes-
mo quando existentes atividades insalubres e jornada de trabalho 12x36.

A suspensão para a apresentação de defesa e recurso administrativo em 
autos de infração trabalhista e notificação de débito de FGTS.

A determinação de que eventuais casos de contaminação pela COV-
ID-19 não serão considerados como doença ocupacional, a não ser em 
caso de comprovação do nexo causal.

A possibilidade de prorrogação pelo empregador das normas coletivas 
vencidas e vincendas, pelo prazo de noventa dias, após cento e oitenta dias 
da data da entrada em vigor da Medida Provisória ora em análise.

A limitação da atuação dos Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério 
da Economia, durante cento e oitenta dias da data da entrada em vigor da 
Medida Provisória nº 927/2020, a qual deverá primar pela orientação, ex-
ceto nos casos pontuais indicados na legislação relacionados ao registro de 
empregado, situação de risco iminente, acidente de trabalho e constatação 
de labor em condições análogas à escravidão ou trabalho infantil.

A Medida Provisória também se aplica aos contratos de trabalho de 
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empregados temporários e trabalhadores rurais.

Por fim, a referida legislação trata sobre a antecipação do pagamento 
do abono anual em 2020, bem como do prazo de validade da certidão 
expedida quanto aos tributos federais e à dívida da União.

A principal controvérsia referente à Medida Provisória nº 927/2020, 
a qual torna um tanto obscura a sua aplicação, está nos primeiros dois 
artigos, os quais se referem ao reconhecimento de hipótese de força maior 
disposto no artigo 501 da CLT, em face do estado de calamidade públi-
ca; bem como a possibilidade de celebração de acordo individual escrito, 
entre empregado e empregador, a fim de garantir o emprego, desde que 
respeitados os limites constitucionais.

A confusão pode ser explicada pelo texto genérico inserido nos referi-
dos artigos, eis que abre margem à diversas possibilidades, criando mais 
problemas do que soluções.

É bem claro da leitura da referida Medida Provisória, que não há nen-
hum dispositivo que trate expressamente da possibilidade de redução de 
salários, entretanto algumas empresas já têm adotado reduções salariais 
com base no seu artigo 2º da Medida Provisória.

Sucede, contudo, que no próprio artigo 2º consta expressamente que 
eventual acordo individual escrito deve respeitar os limites constitucional-
mente definidos, dentre os quais está a “irredutibilidade do salário, salvo o 
disposto em convenção ou acordo coletivo”, conforme previsto no artigo 
7º, VI da Constituição da República Federativa do Brasil.

 
Portanto, a redução salarial, além de não fazer parte da Medida 

Provisória nº 927/2020, ainda esbarraria na necessidade de formalização 
através de Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Tra-
balho, não sendo viável, desta forma, a realização de acordo individual.

Destaca-se ainda que outras empresas utilizaram a aplicação conjunta 
do referido artigo 2º da Medida Provisória nº 927/2020 com o instituto da 
força maior, previsto especialmente nos artigos 501 e 503 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, entretanto o Tribunal Superior do Trabalho já se 
manifestou com relação à aplicação do artigo 503 da CLT, afirmando que 
tal artigo não foi recepcionado pela Constituição da República Federativa 
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do Brasil, eis que esta prevê que a redução de salário somente pode ser 
realizada através de negociação coletiva, ou seja, com a presença do Sindi-
cato, não admitindo o acordo individual para a referida redução.

Com relação à Medida Provisória ora em análise, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu por maioria, suspender dois artigos, quais sejam, os artigos 
29 e 31, referentes à exclusão da COVID-19 como doença ocupacional, 
além da limitação de fiscalização dos Auditores do Trabalho. 

A fim de atender aos anseios das empresas, neste momento tão caótico, 
na data de 1º/04/2020 foi publicada a Medida Provisória nº 936/2020, 
convertida na Lei nº 14.020/2020, a qual constitui o Programa Emergen-
cial de Manutenção do Emprego e da Renda, com a finalidade de resguar-
dar o emprego e a renda; garantir o prosseguimento das atividades labo-
rais e empresariais; bem como abreviar o impacto social decorrente das 
implicações do estado de calamidade pública e de emergência de saúde 
pública.

Para atender tal escopo a respectiva legislação estabeleceu as seguintes 
medidas: o pagamento do benefício emergencial de manutenção do em-
prego e da renda; a redução proporcional de jornada de trabalho e salári-
os; e a suspensão temporária do contrato de trabalho.

1.2. AnálIse dA medIdA provIsórIA nº 936/2020,  
    convertIdA nA leI nº 14.022/2020

Entretanto, diferente das demais medidas legislativas apresentadas 
anteriormente, o parágrafo único do artigo 3º da Medida Provisória nº 
936/2020, convertida na Lei nº 14.022/2020, determina taxativamente 
que não se aplicam as referidas medidas no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e dos Municípios, aos órgãos da administração pública 
direta e indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclu-
sive às suas subsidiárias.

 
Tal determinação legal pode estar embasada na ausência de possível 

contrapartida de garantia de emprego nestes casos, uma vez que a Medida 
Provisória possui como um dos objetivos a preservação do emprego, e, 
por outro lado, servidores e empregados públicos em regra possuem uma 
maior estabilidade, não podendo ser dispensados de forma imotivada na 
maioria das situações.
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Esta temática pode ser melhor analisada na leitura das Repercussões 

Gerais nº 131 e 1022 do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, não há discussão viável com relação à aplicação ou in-
aplicabilidade da Medida Provisória nº 936/2020, convertida na Lei nº 
14.022/2020, aos empregados públicos, eis que a legislação é taxativa.

Entretanto, pode-se discutir outros caminhos possíveis para a redução 
de salários no âmbito da Administração Pública Indireta no presente esta-
do de calamidade pública, sendo o único a celebração de acordo coletivo, 
ou seja, com a presença obrigatória do Sindicato, a fim de atender o limite 
constitucional estabelecido, não sendo admissível determinação unilateral 
neste sentido, nos termos do artigo 468 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, nem mesmo a celebração de simples acordo individual, sob pena de 
se criar um passivo judicial.

Desde já é importante destacar que não se aplica o artigo 444 da Con-
solidação das Leis do Trabalho nesta temática, o qual prevê que o empre-
gado hipersuficiente, qual seja, o portador de diploma de nível superior e 
que perceba salário igual ou superior a duas vezes o limite dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência, pode pactuar, através de acordo individ-
ual, as hipóteses previstas no artigo 611-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, entretanto entre estas não consta a redução de salário, que de 
qualquer modo deve respeitar a disposição constitucional de necessidade 
de realização de negociação coletiva.

Entretanto o empregado hipersuficiente pode negociar individual-
mente o que segue: pacto quanto à jornada de trabalho, observados os lim-
ites constitucionais; banco de horas anual; intervalo intrajornada, respeita-
do o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas; 
adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE); plano de cargos, salários e 
funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como 
identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança; 
regulamento empresarial; representante dos trabalhadores no local de tra-
balho; teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; remu-
neração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empre-
gado, e remuneração por desempenho individual; modalidade de registro 
de jornada de trabalho; troca do dia de feriado; enquadramento do grau 
de insalubridade; prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem 
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licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho; 
prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente, concedidos em 
programas de incentivo; participação nos lucros ou resultados da empresa.

Desta forma, pode ser uma alternativa para a aplicação da celebração 
de acordo individual nas hipóteses indicadas.

É importante mencionar que este instituto é bastante controverso na 
doutrina e jurisprudência, inclusive com alegações de inconstitucionali-
dade, em razão da aplicação do princípio da isonomia e necessidade de 
reconhecimento das normas coletivas de trabalho, portanto a sua uti-
lização é viável e está prevista em lei, mas para diminuir eventual risco de 
passivo, deve ser utilizado e interpretado da forma mais restrita possível.

A análise da legislação aplicável ao empregado público é de extrema 
seriedade, eis que estão atrelados, na sua maioria, ao exercício de ativi-
dades essenciais, e, portanto, precisam conciliar a proteção dos emprega-
dos e o atendimento da população.

2. pApel do poder judIcIárIo frente à covId-19

O papel do Poder Judiciário e o aumento do seu ambiente institucional 
é muito relevante, em especial, para resguardar o direito dos trabalhadores 
em tempos de COVID-19. Entretanto é importante que haja um limite 
para esta performance, uma vez que, na prática, uma decisão judicial 
atinge muito mais que apenas as partes envolvidas.

Por vezes estas deliberações suplantam os limites instituídos na legis-
lação e interferem nos atos de gestão das empresas, acarretando impli-
cações sérias ao seu funcionamento e imagem perante a sociedade, princi-
palmente quando se trata da administração pública indireta com a função 
de prestação de serviço público essencial.

Esse comportamento do judiciário institui uma abissal insegurança ju-
rídica não somente para as partes do processo, como para qualquer com-
ponente afetado pela decisão. 

Para evitar esta consequência, seria primordial que o Direito não de-
pendesse da vontade de ninguém, mas que fosse simplesmente aplicado 
com base em argumentos racionais, sem depender da vontade da autor-
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idade, mas tão somente da demonstração da titularidade de um direito. 
(RODRIGUEZ, 2017, p. 266)

É esperado que decisões judiciais evidenciem preocupação com as 
partes envolvidas no processo, entretanto, não abandonem a apreciação 
dos impactos econômicos e de gestão da empresa, além dos seus efeitos na 
sociedade.

Uma decisão em tempos de COVID-19 que impede o corte de energia 
elétrica em qualquer situação, por exemplo, prejudica o caixa da empre-
sa, que por sua vez pode afetar o pagamento de salários aos empregados, 
bem como afetar a sociedade, seja através da prestação de serviço públi-
co deficitário em razão da ausência de caixa, seja através do repasse do 
prejuízo a todos os consumidores, os quais provavelmente repartirão as 
consequências desta decisão, a fim de trazer um reequilíbrio ao contrato 
de concessão.

É preciso conciliar o individualismo e o coletivismo, pois a preocu-
pação com uma unidade não pode estar dissociada do todo, é necessária a 
exaltação da responsabilidade coletiva. (ABDALLA, 2002, p. 123)

Deve-se buscar a modificação de um pensamento racional para um ax-
ioma de cooperação, cabendo ao Poder Judiciário auxiliar neste processo 
de evolução, deixando de avaliar as questões exclusivamente na modal-
idade individual, e passando a uma solução sistêmica, considerando os 
efeitos diretos e indiretos de cada deliberação.

consIderAções fInAIs

O presente artigo apresentou as legislações aplicáveis e não aplicáveis 
aos empregados públicos em tempos de COVID-19 e a necessidade do 
Poder Judiciário decidir com cautela nesta temática, a fim de evitar pre-
juízos que ultrapassem as partes envolvidas nos processos judiciais.

É importante sempre ressaltar que eventual decisão trabalhista envol-
vendo a administração pública indireta não se restringe apenas aos seus 
empregados, mas atinge também, por inúmeras ocasiões, a execução de 
serviços públicos essenciais, e, por consequência, cidadãos individual-
mente e a população.
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Em tempos de COVID-19, resta essencial que a lição a ser extraída 
seja de cooperação, coletividade e segurança, a fim de que a crise possa ser 
superada e uma nova sociedade possa ser recriada.

A visão sistêmica precisa ser reinaugurada, pois não há mais como 
privilegiar a individualidade como se não existisse o todo, e neste se en-
quadram todos, desde o indivíduo, a empresa, até a administração pública 
direta e indireta.

É necessário que todos os componentes da sociedade vivam em har-
monia, e o Poder Judiciário possui papel primordial neste novo contexto, 
através de decisões judiciais que esquadrinhem o bem comum.

A aplicação adequada das leis ao caso concreto é o primeiro passo para 
que as empresas possam continuar funcionando e provendo empregos, a 
fim de que a economia possa se reerguer e todos possam auxiliar nesta 
superação.

Momentos como este são preciosos como propulsores da evolução e 
do aprendizado, bem como para repensar antigas práticas que já não se 
adequam mais ao novo formato de sociedade que se busca.

Talvez apenas se procure a singeleza da subsunção da lei ao fato con-
creto e da análise conjunta de todas as consequências advindas das decisões 
judiciais ao todo, amoldando a aplicação da lei aos seus efeitos práticos, 
sempre buscando o sentimento de cooperação e não de litigância.
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RESUMO: Em tempos de instabilidades, em todos os setores, devi-
do aos efeitos catastróficos gerados pela COVID-19 (doença causada pelo 
coronavírus SARS-CoV-2), o desalento é generalizado. O setor e contexto 
laboral têm sentido sobremaneira os impactos deletérios do coronavírus, e 
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provocado as lideranças mundiais a editarem normas legais, que visem re-
duzir os males ocasionados pela doença. E nesse enfrentamento, exalta-se 
a Medida Provisória 936 (transformada na lei 14.010/2020), que prevê 
a redução de salários e jornadas, com ditames do Governo Federal, mas 
que nasceu já sob a tônica da polêmica, haja vista o enfrentamento com 
demais dispositivos legais, em especial com a Constituição Federal, que 
trata da questão da irredutibilidade salarial, senão em casos extremos e 
com a assistência sindical, traduzido em convenção ou mesmo acordo co-
letivo de trabalho. E nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal foi insta-
do a intervir na eficácia, aplicação e principalmente constitucionalidade 
da MP 936, que no último dia 06 de julho de 2020 foi transformada na 
Lei 14.020/2020, para que não paire, justamente, a Insegurança Jurídica. 
O que se observou foi que, mesmo na Corte Suprema, não se desenhou 
unanimidade sobre o tema. Diante do quadro instalado, inicialmente dis-
cutir-se-á o teor do que vem elencado na MP em questão e suas diretrizes, 
para adentrar-se, então, na sua constitucionalidade e na almejada segu-
rança jurídica.

Palavras-chave: MP 936. STF. Lei 14.020/2020. Constitucionali-
dade. Coronavírus. Segurança Jurídica.

INTRODUÇÃO

O mundo assiste atônito às consequências de um mal invisível, que 
destrói vidas (já são mais de 500 mil), não poupando classes sociais, et-
nias, sexo e idade. Os efeitos devastadores do coronavírus vêm deixando, 
em todos os setores econômicos e sociais, sua marca prejudicial, e aqui se 
enfatiza o mundo do trabalho, que já acumula, somente no Brasil, 1,2 mil-
hões de desempregados, ou “desocupados” conforme definição da PNAD 
Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(IBGE, 2020), metodologia utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística, tão somente considerado o primeiro trimestre do ano de 
2.020 (com isso, o Brasil, oficialmente, contabiliza a marca de 12,2% de 
desocupados). Vale lembrar que para que alguém seja considerado de-
sempregado, precisa estar procurando colocação ou estar disponível para 
trabalhar. E o isolamento social prejudica dimensionar esse número, que 
pode ser muito maior que o anunciado pelo IBGE.

A pandemia gerada pelo coronavírus fez e faz com que líderes mundi-
ais editem normas que possam ao menos reduzir os efeitos catastróficos em 
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diversas áreas. No contexto laboral, e no que concerne ao nosso país, tem-
se a Medida Provisória 936 (esta transformada na Lei 14.020), bem como 
as de números 927 e 928 (perderam a vigência, pois não foram votadas e/
ou aprovadas pelo Congresso), entre outras. Anteriormente, fora publica-
da a Lei 13.979, de fevereiro de 2.020 (BRASIL, 2020), ditando medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública.

Diversas medidas paliativas estavam contempladas na MP 927 (BRAS-
IL, 2.020), como o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a con-
cessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o 
banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e 
saúde no trabalho e o pagamento diferido do FGTS.

No início da noite de 01 de abril, a Secretaria Especial do Trabalho e 
Previdência, divulgou o Programa de Proteção Emergencial do Emprego 
e da Renda, na busca da continuidade da atividade econômica e a ma-
nutenção dos postos de trabalho. Assim, foi editada a Medida Provisória 
936/2020 (BRASIL, 2020) com as regras e condições para redução pro-
porcional de salário e jornada de trabalho e suspensão temporária do 
contrato de trabalho, com aporte de recursos pela União Federal. A MP 
936/2020 foi convertida na Lei 14.020, no último dia seis de julho de 
2020, mediante aprovação da proposta legislativa pelo Congresso.

A necessidade premente de o STF se pronunciar sobre o tema, e sua 
efetiva manifestação, foi fundamental, haja vista que milhões de acordos 
foram cadastrados no Ministério de Economia desde a publicação da MP. 
Uma mudança do entendimento sobre o tema poderia levar à desordem e 
à total insegurança jurídica.

Entende-se que, não fossem as medidas aplicadas pelo Governo Fed-
eral, em especial a então MP 936, ter-se-ia um índice de desemprego, o 
qual já é bastante alto, ainda maior. Conforme fonte de notícias publicadas 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no último dia 20 de abril de 
2020, mais 10 milhões de trabalhadores serão afetados e poderão perd-
er seus empregos (UFRJ, 2020). Torna-se necessária a atuação efetiva do 
Governo Federal no sentido de tentar conter o desemprego, o que se soma 
aos milhões já afastados do trabalho, inclusive em função do coronavírus. 

A decisão do Ministro Lewandowski fez com que o Pleno do STF se re-
unisse antecipadamente para julgamento da matéria, uma vez que passou 
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a reinar a insegurança jurídica, fruto do que prescreve a MP, em seu §4º, 
do artigo 11, que direcionou o empresário a formular acordo com o em-
pregado diretamente e individualmente, mas o entendimento do Ministro 
tangenciava para outro norte.

Desta forma, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em decisão que 
resultou de um julgado em 7 (sete) votos a favor e 3 (três) contra, decid-
iu pela constitucionalidade da MP 936. A matéria é tão delicada, que se 
demonstrou a divergência entre os pares do STF (SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL, 2.020).

A constitucionalidade, portanto, da MP 936 mostrou-se exaltada, de-
vendo ser respeitada a decisão do órgão maior do Poder Judiciário, para 
que reine a segurança jurídica.

1. dos dItAmes dA medIdA  
 provIsórIA 936,  
 AtuAlmente A leI 14.020/2020

O ano de 2.020 já está marcado pela presença contundente de Medi-
das Provisórias que vieram em auxílio à economia, à manutenção do em-
prego, à tentativa da estabilidade, entre outras situações que reverberam 
em todos os ramos no quotidiano do brasileiro. Este assiste sem força de 
reação sua renda despencar, o desemprego bater à porta de milhões de 
pessoas, dos pequenos empreendedores que estão à mercê de um plano 
contundente do Governo, ou aguardam, ainda, a vinda de uma vacina que 
possa extirpar o mal que assola não só o Brasil, como o resto do mundo, e 
que já faz contabilizar mais de 10 milhões de pessoas contaminadas pelo 
coronavírus, com mais de 580 mil mortes (até o momento de elaboração 
desta pesquisa), e com o Brasil já superando 86 mil óbitos, consoante da-
dos divulgados até 24.07.2020, pela BBC Brasil. (BBC Brasil, 2020)

Logo após o início de sua vigência, as vozes doutrinárias já soavam di-
vergentes no que tange ao alcance e, principalmente, à constitucionalidade 
da MP 936, atualmente a lei 14.020, haja vista especialmente pelo que é 
prescrito no artigo 7º, VI, da Carta Magna:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de out-
ros que visem à melhoria de sua condição social: [...]
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VI - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou 
acordo coletivo; [...]

Diante do que preconiza a Constituição Federal, a MP 936 (atualmente 
Lei 14.020), em seu artigo 11, §4º, pode levar, numa leitura fria do dispos-
itivo, ao entendimento de que este estaria em afronta à Carta Magna, já 
que os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário 
ou de suspensão temporária do contrato de trabalho devem ser apenas 
comunicados ao respectivo sindicato laboral, mas não exalta qualquer ne-
cessidade do aval sindical, além do que enaltece o acordo individual e não 
o coletivo.

Com a celeuma formada, o STF, em sede de Medida Cautelar em 
Pedido de Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos autos 6.363 (STF. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 6363. Re-
lator: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI., DJE nº 111, divulgado em 
06/05/2020), passou a esclarecer acerca da necessidade da busca sindical, 
caso efetivamente fossem aplicadas a redução ou suspensão do contrato de 
trabalho. Determinou-se que se deve dar interpretação conforme à Con-
stituição ao dispositivo, sendo que, durante o prazo de dez dias (após o 
acordo individual), o sindicato pode deflagrar a negociação coletiva, im-
portando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.

Com a necessidade da aplicação imediata de leis, em face da pandemia 
e de suas consequências deletérias, as Medidas Provisórias, assim, se fize-
ram necessárias nascer. As MPs, normas com força de lei, nascem justa-
mente da necessidade, em caso de relevância e urgência, da ação do Poder 
Executivo, emanadas pelo Presidência da República, as quais devem ser 
apreciadas e aprovadas pelos membros do Poder Legislativo, a fim de que 
se incorpore de forma definitiva ao ordenamento jurídico nacional. Nesse 
sentido, os artigos 62 e 84, XXVI da Constituição Federal (CONSTITU-
IÇÃO FEDERAL, 1.988).

José Afonso da Silva (SILVA, 2017) esclarece que:

[a] Medida Provisória, prevista no art. 62 da CF/88, substituiu o 
antigo Decreto-lei (arts. 74, ‘b’, c/c os arts. 12 e 13 da Constituição 
de 1937; arts. 49, V, e 58 da Constituição de 1967 e arts. 46, inciso V, 
e 55 da Constituição de 1967, na redação dada pela Emenda Con-
stitucional n. 01/1969), recebendo forte influência dos decreti-legge 
da Constituição italiana, de 27 de dezembro de 1947, cujo art. 77 
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permite a sua adoção ‘in casi straordinari di necessità e d’urgenza.

A MP 936 nasceu, assim, no contexto emergencial, em especial para 
a manutenção do emprego e da renda. Nesse sentido, o Governo Federal 
editou a Medida Provisória 936 (BRASIL, 2020), na edição extra de 1º de 
abril de 2020, para estabelecer o Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda, vigente durante a pandemia de COVID-19, e 
criar o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda 
(BEPER), que será custeado com recursos da União Federal.

Tal Medida Provisória foi editada com objetivo de naquele momento 
de emergência pandêmica apresentar diretrizes e algumas formas de cont-
er o desequilíbrio econômico e manter ao máximo da quantidade de vagas 
de emprego no país. A pretensão perpassa pela tentativa de contenção da 
crise econômica decorrente da recessão, da redução da circulação de ren-
da e desemprego, entre outros elementos.

1.1.  As prIncIpAIs dIretrIzes ApresentAdAs  
     pelA mp 936/2020

Em seu artigo 3º, a MP já deixa clara suas diretrizes, com:

• Pagamento de BEPER - Benefício Emergencial de Proteção ao 
Emprego e Renda; Tal foi instituído para manter a circulação de 
renda, assim como para manter uma renda mínima para as pessoas 
impactadas com as flexibilizações impostas pelo momento emer-
gencial como um todo.

• Redução proporcional de jornada e de salário; esta redução, natu-
ralmente, impacta na renda das pessoas, vez que haverá a redução 
proporcional da renda.

• Suspensão temporária do contrato. O que, da mesma forma, im-
pacta na renda das pessoas. 

1.2.  redução de jornAdA com  
     preservAção de rendA

A MP 936 tinha a previsão da possibilidade de reduzir-se a jornada, 
com redução do valor a ser pago pela empregadora, mas mantendo-se, 
obviamente, renda ao trabalhador.
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Assim, pode-se ser celebrado acordo INDIVIDUAL ou COLETIVO 
dependendo das situações abaixo demonstradas, nos termos do artigo 12 
da Lei 14.020/2020 “As medidas de que trata o art. 3º desta Lei serão 
implementadas por meio de acordo individual escrito ou de negociação 
coletiva aos empregados”. Sendo que a primeira faixa é: “I - com salário 
igual ou inferior a R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), na hipótese de o 
empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superi-
or a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)”;

• Acordo Individual – para todos os empregados e a redução deverá 
ser de 25%,  Redução de 50% e 70%, este apenas para empregados 
com salário de até R$ 3.135,00 ou superior a R$12.202,12.

• Não autorizada a redução, por meio de acordo individual, para 
empregados com salário de R$3.135,01 até R$12.202,11.

• Acordo Coletivo - todos os empregados (podendo o percentual de 
redução variar entre 25% a 70%). 

No caso de redução de jornadas de trabalho e de salário, o FGTS vai 
ser recolhido, mas calculado sobre o valor do salário que for pago pelo em-
pregador. No caso de uma redução de 25%, por exemplo, a empresa paga 
75% do salário e o empregado recebe complemento do seguro-desempre-
go. Essa parcela de 75% será a base de cálculo do FGTS.

Assim, se está diante de uma evidente redução salarial em total contra-
riedade ao conteúdo constitucional, porém, claro, importante mencionar 
o momento de excepcionalidade jamais previsto e imaginado pelo consti-
tuinte, quando da elaboração da norma.

1.3.  vAlores devIdos A título  
     de seguro-desemprego

Como visto, a base para complementação por parte da União do 
benefício está atrelada ao valor devido a título de seguro-desemprego. Para 
melhor entendimento do valor devido, observe a regra QUANDO DO 
PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO:

• O valor máximo pago pelo seguro-desemprego é de R$ 1.813,03;
• Trabalhador recebe entre três e cinco parcelas, dependendo do 

tempo trabalhado;
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• O valor não pode ser menor do que o salário mínimo;
• Em 2020, se o resultado da média salarial para o cálculo do se-

guro-desemprego for:
• até R$ 1.599,61: multiplica-se o salário médio por 0,8 (80%) 
• De R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29: o que exceder R$ 1.599,61 será 

multiplicado por 0,5 (50%) e somado a R$ 1.279,69
• Acima de R$ 2.666,29: a parcela será de R$ 1.813,03.

2. suspensão temporárIA do contrAto  
 de trAbAlho com pAgAmento de vAlores  
 que seguem A regrA do seguro desemprego  

O empregador poderá acordar a suspensão do contrato de trabalho 
com os empregados. Esses empregados receberão o Benefício Emergencial 
de Preservação do Emprego e da Renda. 

 
2.1   prIncIpAIs condIções pArA ImplementAção  

     dA suspensão temporárIA do contrAto  
     de trAbAlho em função dA pAndemIA

Para que haja a suspensão do contrato de trabalho em função da pan-
demia, são necessários alguns elementos formais e elencados da medida 
provisória, são eles:

 
• Forma - Suspensão do contrato de trabalho será pactuada por 

acordo individual escrito entre empregador e empregado, devendo 
a proposta ser encaminhada ao empregado com antecedência mín-
ima de dois dias corridos.

• Benefícios - mesmo suspendendo-se o contrato de trabalho (deix-
ando a empregadora de pagar salário), benefícios devem ser manti-
dos (isso está expresso na MP – art. 8º, § 2º, inciso I), como plano 
de saúde e odontológico, auxílio creche, a previdência 
privada e auxílio funeral.

• Suspensão do trabalho - Durante a suspensão do contrato de tra-
balho o empregado não pode permanecer trabalhando para o em-
pregador, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, tra-
balho remoto ou trabalho a distância.

• Prazo - máximo de 60 dias (dentro do período de estado de calam-
idade pública), podendo ser fracionado em 2 períodos de 30 dias. 
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• Ajuda Compensatória (natureza indenizatória) - 30% do salário - 
obrigatória apenas para empresas com receita bruta anual superior 
a R$ 4,8 Milhões.

• Requisitos - acordo individual escrito e comunicação prévia com 
no mínimo 2 dias corridos, mais manutenção de todos os benefíci-
os.

• Garantia Provisória no Emprego - durante o período da suspensão, 
mais igual período após o restabelecimento da jornada (podendo 
ser convertida em indenização em caso de dispensa).

• Acordo Individual - apenas para empregados com salário até 
R$3.135,00 ou superior a R$12.202,12. Não autorizada a re-
dução, via acordo individual, para empregados com salário entre 
R$3.135,01 até R$12.202,11.

• Acordo Coletivo - todos os empregados.
  
2.2.  gArAntIA provIsórIA no emprego  

• Durante o período acordado de redução da jornada/salário e sus-
pensão do contrato de trabalho. 

• Após o término do acordado, por igual período ao da redução ou 
suspensão. 

• Em caso de dispensa do empregado, salvo na hipótese de pedido 
de demissão e justa causa, a empresa pagará, além das verbas re-
scisórias, indenização substitutiva no valor de: 

 - 50% do salário que o empregado faria jus no período da garantia 
de emprego, na hipótese de redução de jornada/salário igual ou 
superior a 25% e inferior a 50%;

 - 75% do salário que o empregado faria jus no período da garantia 
de emprego - na hipótese de redução de jornada/salário superior a 
50% e inferior a 70%; 

 - 100% do salário que o empregado faria jus no período da garantia 
de emprego - na hipótese de redução de jornada/salário superior 
a 70% ou na hipótese de suspensão do contrato de trabalho. (Si-
comérciovr)

2.3.  vIgêncIA

• Período máximo para adoção das medidas, ainda que sucessivas, 
90 dias durante o estado de calamidade pública. Atentar-se ao 
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período máximo de 60 dias para os casos de suspensão temporária 
do contrato de trabalho.

• Início - após 2 dias corridos, a contar da comunicação ao empre-
gado (desde que o acordo individual ou coletivo tenha sido formal-
izado).

• Término - após 2 dias corridos contados:  
 - Da cessação do estado de calamidade pública; 
 - Da data estabelecida no acordo individual como termo de encerra-

mento do período e redução ou suspensão; 
 - Da data que o empregador informar ao empregado a sua decisão 

de antecipar o fim do período de redução ou suspensão pactuado.

Portanto, esses são os contornos da MP 936/2020 (agora Lei 
14.020/2020), que acabou, segundo especialistas, a manter milhões de 
empregos, neste momento de pandemia declarada pela Organização 
Mundial da Saúde. (MP 936 e SICOMÉRCIOVR).

3. constItucIonAlIdAde dA mp 936  
 (AgorA leI 14.020/2020) e A segurAnçA jurídIcA

Conforme já asseverado, o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo 
do Poder Judiciário, que detém a função de proteger a Constituição da 
República Federativa do Brasil, conforme competência disposta no art. 
102 da CRFB/88 (CF/1988), já se manifestou pela constitucionalidade da 
MP 936, após provocação firmada nos autos 6.363 (STF. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 6363. Relator: MIN. RICAR-
DO LEWANDOWSKI., DJE nº 111, divulgado em 06/05/2020).

Nesse sentido, extraiu-se, quando do julgamento do Pleno da Corte 
Máxima do Judiciário (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2020), com 
votação de 7 (sete) votos a favor e 4 (quatro) contra a constitucionalidade 
da MP 936, em especial acerca da homologação sindical dos acordos indi-
viduais, celebrados entre o empregador e o empregado diretamente. Nesse 
sentido:

Decisão: O Tribunal, por maioria, negou referendo à medida cau-
telar, indeferindo-a, nos termos do voto do Ministro Alexandre de 
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Ricardo Le-
wandowski (Relator), que deferia em parte a cautelar, e os Ministros 
Edson Fachin e Rosa Weber, que a deferiam integralmente. Ausente, 
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justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Minis-
tro Dias Toffoli. Plenário, 17.04.2020 (Sessão realizada inteiramente 
por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

Pode-se extrair que, mesmo diante da gravíssima situação gerada pela 
COVID-19, e o reconhecimento do estado de calamidade pública, esta 
ditada pelo Decreto Legislativo 6/20 (BRASIL, 2020), e ainda que haja 
certos consensos entre os atores sociais envolvidos, como a prioridade à 
vida e à saúde, o conflito e a divergência, inclusive nas relações de tra-
balho, permanecem em diversos aspectos da dinâmica social. Isto se extrai 
do julgado e da divergência dos Ministros do STF, bem como da própria 
doutrina, do que se apontou o ensinamento de Amauri Mascaro Nasci-
mento (NASCIMENTO, 2011, p. 1352):

A realidade mostra-nos a sociedade constituída de grupos com in-
teresses divergentes e a ciência jurídica com a teoria da decisão dos 
conflitos sociais, como uma intervenção contínua do direito na con-
vivência humana, visto como um sistema de conflitos intermitentes, 
como ressalta Tercio Sampaio Ferraz Jr.

Também nos Tribunais o tema é debatido e a maioria dos julgados é 
no sentido de negar validade à redução salarial ajustada exclusivamente 
entre as partes, ao menos quando não se está em jogo o quadro nefasto 
que todos enfrentam, provocado pela pandemia (TRIBUNAL SUPERI-
OR DO TRABALHO, 2017):

REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO SALA-
RIAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. INVALIDADE. 
O artigo 7º, VI, da Constituição Federal garante ao trabalhador a 
irredutibilidade salarial, salvo o disposto em convenção ou acordo 
coletivo. O inciso XIII do aludido dispositivo constitucional fixou 
a “duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários 
e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho”. O artigo 468 da CLT dispõe que só é lícita a alteração 
das condições contratuais por mútuo consentimento, e ainda assim 
se não resultar, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado. Da 
leitura desses dispositivos, extrai-se que a redução da jornada de tra-
balho é lícita quando autorizada por norma coletiva e se não implic-
ar diminuição do salário do empregado, hipótese que não se verifica 
no caso. Recurso de revista de que não se conhece. (…). (TST – RR: 
300420125040026, Relator: Cláudio Mascarenhas Brandão, Data 
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de Julgamento: 15/03/2017, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
24/03/2017).

Mas já se teve decisão contrária, mesmo em período em que não se 
constata a extremidade que se vivencia, mormente força maior ou caso 
fortuito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
DIFERENÇA SALARIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO A PEDIDO DO EMPREGADO. O Tribunal a quo, 
analisando o conjunto fático-probatório existente nos autos, enten-
deu que ficou comprovado que a redução da jornada e a diminuição 
proporcional do salário aconteceram por interesse pessoal da empre-
gada em virtude de seu marido ficar enfermo e não por uma suposta 
necessidade de redução de custas do Réu, como alegado no recurso 
de revista denegado. Incidência da Súmula 126 do TST. Agravo de 
instrumento não provido. (TST – AIRR: 5072020115040751 507-
20.2011.5.04.0751, Relator: Alexandre de Souza Agra Belmonte, 
Data de Julgamento: 25/09/2013, 3ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 27/09/2013).

Tais divergências de ideias e opiniões em nada arranham a constitucion-
alidade da MP 936, mormente se pode falar em insegurança jurídica. Até 
porque a chamada segurança jurídica, nos ensinamentos de José Afonso 
da Silva (SILVA, 2005), denotam e clamam pelo conhecimento antecipado 
e reflexivo das consequências dos atos emanados das medidas provisórias. 
A não efetivação imediata da medida de exceção, como é o caso de me-
didas provisórias, pode acarretar mal maior à população e à economia. 
Urgia a necessidade de medida extrema, externada em MP:

Citado por José Afonso da Silva, (2005, p. 433), José Reinaldo Va-
nossi, prediz que segurança jurídica é o conjunto de condições que 
tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo 
das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liber-
dade reconhecida. (VANOSSI, 1975, p.30).

Não se pode olvidar, ainda, que é obrigação do Estado, consoante de-
terminações da Constituição Federal (BRASIL, 1998), garantir o pleno 
emprego (art. 170, VIII), manter a estabilidade da economia (art. 170 
caput), permitir o exercício da função social da empresa (artigo 170, III), 
proteger os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa (art. 1º, IV), além 
de garantir uma sociedade solidária e justa, com desenvolvimento social, 
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promovendo o bem de todos (art. 3º). Ora, todos esses princípios e valores 
expressos e emanados da Constituição estão claramente estampados na 
MP 936/20 (atualmente Lei 14.020/2020). A finalidade da medida foi 
a de garantir a sobrevivência das pessoas naturais e jurídicas, mantendo 
empregos e postos de trabalho.

Demonstrada a constitucionalidade da MP 936, que permite redução 
excepcional de salários e jornadas e suspensão de contratos durante a 
pandemia de COVID-19, não se pode falar em insegurança jurídica. O 
programa garante o pagamento, pelo governo federal, de uma parte do 
seguro-desemprego por até 60 dias ao trabalhador com contrato suspenso 
ou por até 90 dias se o salário e a jornada forem reduzidos. Ao emprega-
do, é garantida ainda a permanência no emprego pelo dobro do período 
em que teve o salário reduzido. Em nenhuma situação o salário pode ter 
redução inferior ao valor do salário mínimo em vigor (R$ 1.045).

consIderAções fInAIs

A adoção de medidas emergenciais para enfrentamento da crise san-
itária e econômica é imprescindível para manutenção das atividades 
econômicas, garantindo emprego e renda para todos os brasileiros.

Portanto, a Medida Provisória nº 936, atualmente transformada na lei 
14.020/2020 não escapa desta filtragem constitucional, devendo ser apli-
cada quando os acordos resultarem em redução de salários e suspensão do 
contrato de trabalho, garantido a segurança jurídica dos destinatários da 
norma, sob pena de eventual prejuízo econômico para os empregadores e 
também para empregados.

Afrontar a mencionada segurança jurídica, seria afrontar o Estado 
Democrático de Direito, previsto no artigo 1º da Constituição Federal de 
1988 (BRASIL, 1988), remontando à ditadura. Isso porque, se estão postas 
as regras da legislação, estas devem obediência. No que tange à MP 936, 
esta nasceu da necessidade premente da manutenção do emprego e da 
renda, recentemente transformada em lei.

Não se pode simplesmente afastar a MP 936/20 na parte que autoriza 
o ajuste individual reduzir os salários, pois a medida é transitória, urgente 
e necessária.
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Portanto, com a MP 936 e com o pronunciamento do STF, em seu Ple-
no, chegou-se à definição acerca da aplicabilidade da Medida Provisória, 
levando a uma maior segurança jurídica. 

Ante o exposto, restou clara a compatibilidade dos pré-requisitos de 
urgência e relevância inerentes às Medidas Provisórias, com os princípios 
constitucionais inerentes, situação esta que gera a segurança jurídica, tão 
necessária no Estado Democrático de Direito.

Ademais, é um momento de ponderação e adequação à nova realidade 
que a pandemia apresentou para o ano de 2020. É um novo momento 
para todos, para a sociedade, para a economia, para os trabalhadores, 
para os governos, para a OMS, entre outros. Assim sendo, para que to-
dos saiam desse momento fortalecidos e com um mínimo de dignidade, 
se necessário faz a prática da solidariedade e cooperação entre os povos, 
pessoas, governos e as sociedades como um todo.
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do instituto do teletrabalho na legislação brasileira, buscando demonstrar 
as nuances legislativas advindas da Lei 13.467/217 (reforma trabalhista) 
e, posteriormente, as peculiaridades ao teor da Medida Provisória 927 de 
2020, de modo a fornecer subsídios para a construção de uma análise a 
partir dos princípios do Direito, verificando a compatibilidade dos pre-
ceitos legislativos e sua compatibilidade com o tratamento constitucional 
dado aos direitos fundamentais trabalhistas. 
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Introdução 

A potencialidade do desenvolvimento de recursos tecnológicos e dos 
ideais da globalização afetaram diretamente as relações sociais e econômi-
cas de todo o mundo, inclusive a brasileira. Não o bastante, as tensões 
geradas pelas crises globais repercutiram e continuam a repercutir de for-
ma considerada na seara trabalhista. As relações de trabalho, por sua vez, 
não ficam inertes às modificações ocorridas nos últimos tempos, sobretudo 
à concepção tradicional de “trabalho”.

Antigamente, enxergava-se o trabalho como aquele que era prestado 
em um período de espaço e tempo determinados pelo empregador para 
a concreção de um contrato de emprego. Todavia, atualmente, a visão 
não continua a mesma, pois houve a criação de uma nova modalidade de 
trabalho: o teletrabalho e que, em virtude do atual momento, vem sendo 
ainda mais utilizada e conhecida. 

O regime de teletrabalho nasce para atender a complexidade organ-
izacional das grandes e pequenas empresas, impulsionado pela adoção das 
tecnologias modernas no ambiente laboral. 

Por tal motivo, embora se trate de um tema novo e ainda não tão expl-
orado no contexto jurídico brasileiro, o presente trabalho tem como objeti-
vo pormenorizar a temática do teletrabalho e sua construção na legislação 
pátria. 

Ressalta-se que este tema foi inserido no ordenamento jurídico bra-
sileiro a partir da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), mas que, embora 
pareça ser uma conquista da classe trabalhadora, merece uma profunda 
análise crítica, pois não foram regulamentados consoante aos ditames da 
Constituição Federal e dos princípios básicos do direito do trabalho. 

Na mesma ordem, decorrente de uma crise epidemiológica que tem 
afetado todo o mundo, que foi publicada pelo Governo Federal a Medida 
Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, preconizando a regulamenta-
ção de medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade. 
Em verdade, flexibilizando algumas medidas que ainda careciam de uma 
regulamentação devida. 
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Nessa ótica, é oferecida uma análise acerca da MP 927 e de seus im-
pactos diante do mundo e, consequentemente, do Direito; em seguida ana-
lisou-se acerca do teletrabalho na legislação pátria, apontando a carên-
cia de regulamentação antes da reforma trabalhista para, então, adentrar 
na seara específica da referida reforma, de seus avanços e retrocessos, e, 
posteriormente, as mudanças e peculiaridades em relação à MP; por fim, 
ponderou-se acerca da modalidade do teletrabalho em face dos princípios 
do direito, refletindo-se a respeito dos direitos fundamentais, fundamen-
tando-se na crítica ao retrocesso das flexibilizações e, ainda, na carência 
específica de alguns artigos que continuam necessitando de melhor regu-
lamentação. 

Considerando ainda que a MP 927 foi publicada em 22 de março de 
2020, com a inércia do legislativo, perdeu sua vigência em 19 de julho de 
2020. Não obstante, os acordos pactuados durante sua vigência ainda con-
tinuam perdurando em seus efeitos, de modo que é necessária a presente 
análise. 

Nesse passo, com reflexo das mudanças, todas as alterações de trabalho 
voltam a obedecer às regras do capítulo II – A da CLT, em especial os ar-
tigos 75-A, 75-B, 75-C, 75-D e 75-E. 

1. A mp nº 927/20 e o cenárIo dA pAndemIA  
 de covId-19: ImpActos entre o mundo  
 e o dIreIto

Desde que a Organização Mundial de Saúde – OMS reconheceu no 
dia 11 de março de 2020 uma pandemia (COVID-19), toda a comunidade 
científica de diferentes áreas dos saberes tem se dedicado diuturnamente à 
pesquisa e às peculiaridades advindas da atual crise.

Não diferente, a crise mundial de múltiplas faces (social, humanitária, 
sanitária, científica, política, cultural, econômica etc.) trazida por um in-
imigo invisível a olho nu, tem deixado toda a sociedade nacional e inter-
nacional perplexa e à beira de inúmeros desafios. 

Nessas circunstâncias, diante do avanço rápido do processo de contam-
inação comunitária, é imposto em caráter de urgência ao poder público 
a adoção de medidas de socorro aos enfermos e de contenção da propa-
gação do vírus, suscitando não poucos questionamentos que, por conse-
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quência, acabam desembocando na seara jurídica. 

Com a adoção de medidas e políticas públicas de contenção da prop-
agação do coronavírus, algumas atividades econômicas consideradas es-
senciais (prestação de serviço de saúde, abastecimento e comercialização 
de gêneros alimentares, produtos de higiene pessoal e limpeza, medica-
mentos, combustível etc.) acabam experimentando um incremento em 
seus resultados. Lado outro, recai diversos paradigmas entre as empresas 
ditas como não prestadoras de serviços essenciais. Severamente sobre estas 
empresas emergem, inevitavelmente, problemas a serem superados pelo 
Direito do Trabalho. 

Evidentemente, tais medidas de acomodação empresarial ao período 
de crise acabam por repercutir - em geral negativamente - sobre o pro-
letariado, seja pela perda do emprego, seja pela sua precarização (tem-
porária ou não), garantindo um clima de angústia onde os trabalhadores 
se dividem entre o pavor daquilo que o outro possa carregar, o medo do 
presente profissional e o drama da incerteza do futuro. 

É nessa imersão de acontecimentos decorrente da crise epidemiológica 
imposta pela expansão da contaminação comunitária pelo coronavírus, 
que foi publicada pelo Governo Federal a Medida Provisória nº 927, de 22 
de março de 2020, cujo objetivo se traduzia na regulamentação de medi-
das trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade. 

A MP 927 teve sua vigência iniciada no ato de sua publicação e so-
breveio em face dos novos dilemas relacionados aos contratos de trabalho, 
diante dos novos rumos ante o contexto de situações atravessadas pelo 
Brasil e, também, diante da premente necessidade de regular ações que já 
vinham sendo tomadas pelos empregadores de todo país. 

Em que pese a imediatividade da medida, diversas discussões e ques-
tionamentos surgiram tão logo ao seu conhecimento, ocasionando, logo 
em seguida à publicação, de alteração de um de seus dispositivos por meio 
de outra Medida Provisória (MP nº 928, de 23 de março de 2020). 

A medida em análise tem a maior parte de seus dispositivos voltados a 
simplificar certas rotinas trabalhistas, buscando agilizar a adoção de me-
canismos que deem ao empregador alternativas para sua gestão diante da 
monumental crise. A grosso modo, a flexibilização proposta na MP rima 
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bem com o momento de tomada de decisões rápidas que o avanço do 
coronavírus pelo território nacional inspira, legitima e impõe. 

Nesse contexto, é natural que as precauções da legislação trabalhista 
sejam mitigadas. Afinal, a suspensão de certas exigências formais ou pra-
zos pode viabilizar o empregador adotar soluções paliativas para minorar 
os impactos financeiros sobre sua atividade. É o que acontece com as alter-
ações alusivas ao teletrabalho, concessão de férias individuais ou coletivas 
e antecipação de feriados. 

Não obstante, a medida mais abrangente trazida pelo novo ato norma-
tivo do Poder Executivo não está em tal simplificação trabalhista, mas no 
abandono da própria noção essencial do Direito do Trabalho, ao autorizar 
a estipulação contratual de renúncia, abolição ou diminuição dos direitos 
assegurados constitucionalmente e não contempla nenhuma subvenção 
oficial ou mecanismo compensatório que gere a sensação de que a pre-
ocupação central do Poder Executivo é com todos os atores do mundo do 
trabalho e não apenas com um de seus segmentos. 

Diante do teor da MP nº 927/2020, constata-se de primeiro plano que 
seus dispositivos não apenas extrapolam o escopo do estado de calami-
dade pública reconhecido nos termos do Decreto Legislativo nº 6/2020, 
como também infringiram uma série de diretrizes constitucionais a ve-
darem a implementação de tais medidas, mesmo em momentos de grave 
crise sanitária como a constatada no momento presente. Ou seja, além do 
caos sanitário e econômico, vivencia-se um verdadeiro caos político, des-
encadeando um desnecessário clima de insegurança jurídica pelo açoda-
mento de medidas legislativas juridicamente questionáveis e socialmente 
condenáveis. 

2. A construção do teletrAbAlho  
 nA legIslAção brAsIleIrA

Desde o homem primitivo, o trabalho sempre esteve presente na vida 
humana, fazendo parte do seu dia a dia, razão mesma de sua subsistência 
e, juntamente com ele, aprimorou-se, desenvolveu-se e evoluiu. O trabalho 
em domicílio (teletrabalho) é uma das formas mais antigas de prestação 
de serviço. O estudo do teletrabalho passa, necessariamente, pela trans-
formação do trabalho em geral, considerando que, ao longo dos séculos, 
através das grandes mudanças consequentes da revolução industrial, com 
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ênfase no avanço da tecnologia, provocou a mudança no paradigma do 
trabalho. 

Nessa perspectiva que se faz necessário o estudo do referido instituto 
na legislação brasileira, até o momento de se permitir a análise da con-
strução do teletrabalho tanto na Lei 13.467/2017 como na MP 927.

2.1.  teletrAbAlho no brAsIl  
     Antes dA leI 13.467/20177

Antes da Reforma Trabalhista, Lei 13.467/2017, o teletrabalho no 
Brasil era regido tão somente pelo artigo 6º, caput, da CLT. O aludido 
artigo não se referia diretamente ao tema teletrabalho e não fazia distinção 
entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e no dom-
icílio do empregado. Desta forma, era possível equiparar esse trabalho 
realizado a distância com o teletrabalho, fazendo com que, por meio de 
analogia, o mesmo pudesse ser abarcado por tal artigo. 

Evidente que o Brasil era carente de disposição própria quanto ao tele-
trabalho. Assim sendo, sua regulamentação no ordenamento jurídico tra-
balhista se deu em 15 de dezembro de 2011, pela Lei nº 12.551/2011, a 
qual alterou o caput do art. 6º da CLT, fazendo com que fosse incluído no 
ordenamento o trabalho a distância, ou seja, o teletrabalho. 

A Lei 12.551/2011 buscou, portanto, regularizar no trabalho realiza-
do a distância o controle de jornada do trabalhador, uma vez que não 
havendo vigilância direta do empregador, esse controle seria dificultado. 
Contudo, ainda que tenha introduzido o teletrabalho e equiparado o con-
trole e comando do trabalho por meios informatizados ao controle pes-
soal, esta não regulamentou o teletrabalho especificamente, sendo que ele 
permaneceu carente de legislação própria.

Assim, mesmo sendo uma modalidade muito utilizada nas relações 
trabalhistas, o teletrabalho antigamente era abordado apenas de for-
ma analógica pela CLT. Posteriormente, a Lei nº 12.551/2011 conferiu 
seu reconhecimento legislativo, contudo, sem que lhe fosse dada a tão 
necessária regulamentação. 

A esperada regulamentação veio apenas no ano de 2017, por meio da 
Lei nº 13.467/2017, conhecida comumente como “Reforma Trabalhista”, 
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que tratou de dispor do tema e regulamentá-lo. Conquanto, ainda com 
falhas e inconsistências. 

2.2.  A regulAmentAção do teletrAbAlho  
     pelA leI 13.467/2017 (reformA trAbAlhIstA)

A Lei 13.467 vigente desde o dia 11 de novembro de 2017 altera a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em especial, adiciona ao di-
ploma normativo o capítulo II-A, sobre o Teletrabalho, bem como seus 
artigos 75-A, 75-B, 75-C, 75-D e 75-E. 

O artigo 75-A estabelece a delimitação do tema, segundo o qual aque-
les trabalhadores que atuam no regime de teletrabalho serão regidos pelas 
normas contidas neste novo capítulo. Por conseguinte, o artigo 75-B apre-
senta o conceito de teletrabalho, diferenciando-o do trabalho externo:

Art. 75-B - Considera-se teletrabalho a prestação de serviços pre-
ponderantemente fora das dependências do empregador, com a uti-
lização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 
natureza, não se constituam como trabalho externo.
Parágrafo único. O comparecimento às dependências do em-
pregador para a realização de atividades específicas que exijam a 
presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o 
regime de teletrabalho. 

O dispositivo em questão demonstra-se claro e objetivo ao conceituar 
o teletrabalho como o trabalho exercido fora das dependências do empre-
gador mediante utilização de meios telemáticos. Assim, depreende-se que 
o conceito de teletrabalhador não se limita apenas ao sujeito que exerce 
sua função em âmbito doméstico, mas sim àquele que executa suas funções 
fora das dependências da empresa, excetuados os casos de trabalho exter-
no, fato esse que evidencia uma diferença entre os dois institutos. 

Sobre a dimensão conceitual de teletrabalho adotado pela CLT, Carlos 
Henrique Bezerra Leite complementa ao afirmar que:

O teletrabalho é uma espécie de trabalho a distância, e não de tra-
balho em domicílio. A razão é simples: o teletrabalho não se limita 
ao domicílio, podendo ser prestado em qualquer lugar. Na verdade, 
o teletrabalho ocorre em ambiente virtual e, como tal, é situado no 
espaço, não se alterando, portanto, a definição de localidade que, 
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no Direito do Trabalho, é estabelecido segundo a eficácia da lei tra-
balhista no espaço. (LEITE, 2017, p. 85)

Rosenfield e Alves (2011) corroboram ao dizer que o teletrabalho pode 
ser definido como trabalho a distância com a utilização de tecnologias da 
informação e comunicação (TICs). Ainda, refere que para a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) o teletrabalho deve ser conceituado 
quanto a suas variáveis, ou seja, deve-se levar em consideração o local ou 
espaço de trabalho; o horário ou tempo de trabalho; o tipo de contrato, 
se assalariado ou independente e as competências requeridas. (ROSEN-
FIELD; ALVES, 2011, p. 207-233)

Com base no fragmento apresentado, observa-se que o fator determi-
nante para a caracterização do teletrabalho é a realização do trabalho em 
ambiente virtual por intermédio de recursos telemáticos que possibilitem 
tal prática, independentemente do local escolhido pelo teletrabalhador, 
desde que esteja fora das dependências da empresa. Caso contrário, tra-
ta-se de trabalho realizado no estabelecimento do empregador. Por fim, o 
parágrafo único elucida que o eventual comparecimento do trabalhador 
na empresa para realizar atividades pontuais, por si só, não desconfigura o 
regime de teletrabalho.

Posteriormente, parte-se para o estudo do artigo 75-C e seus respec-
tivos parágrafos, a seguir:

Art. 75-C - A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho 
deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, 
que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.   
§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de 
teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado 
em aditivo contratual.
§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para 
o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de 
transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em 
aditivo contratual.

Pela análise do enunciado normativo supramencionado, percebe-se, de 
plano, a necessidade de a modalidade do teletrabalho constar de forma ex-
pressa no contrato individual de trabalho, no qual deverão conter as ativ-
idades a serem exercidas pelo teletrabalhador, vedada a mera estipulação 
verbal de tais termos. Tal formalidade homenageia a segurança jurídica 
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para as partes contraentes.

Já o parágrafo primeiro introduz a ideia de que as partes, desde que 
haja mútuo acordo, têm a possibilidade de alterar do regime presencial 
para o de teletrabalho, contanto que a modificação conste em aditivo con-
tratual. Esta condição confere, de certo modo, uma margem de escolha 
ao empregado, uma vez que este tem a opção de não concordar com a 
referida mudança - o que não ocorre muito na prática, uma vez que o 
trabalhador aceita a maioria das condições impostas pelo empregador por 
medo de perder seu emprego. 

O parágrafo segundo, por sua vez, trata justamente da situação inver-
sa, na qual ocorrerá a alteração unilateral do regime de teletrabalho para 
o presencial segundo determinação do empregador, desde que respeitado 
o período mínimo legal. A permissão mencionada contraria o art. 468 da 
CLT, o qual preceitua que somente é lícita a alteração das condições no 
contrato de trabalho por mútuo consentimento entre as partes e desde que 
não gerem prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade.

A Lei 13.467/2017 também inseriu no contexto normativo da CLT o 
artigo 75-D que dispõe sobre a responsabilidade  sobre os equipamen-
tos e infraestrutura no âmbito do teletrabalho, com uma ressalva em seu 
parágrafo único:

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, 
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da 
infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remo-
to, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, 
serão previstas em contrato escrito. 

Parágrafo único.  As utilidades mencionadas no caput deste artigo não 
integram a remuneração do empregado.

O tema tratado no caput do artigo deve receber a devida evidência, 
uma vez que estipula o dever de o contrato escrito especificar quem será o 
responsável por fornecer os equipamentos e arcar com os custos necessári-
os para o exercício da função. Essa previsão traz consigo uma intenção 
velada de possibilitar um eventual repasse dos custos e riscos intrínsecos 
do negócio ao teletrabalhador, ponto este que tangencia o princípio da 
alteridade no contrato de trabalho.
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Insta salientar que a ressalva feita pelo legislador no parágrafo úni-
co deve ser atentamente observada, dado que as utilidades mencionadas 
no caput não podem integrar a remuneração do empregado. Dito isso, 
depreende-se que tais proveitos não deverão compor a base de cálculo dos 
direitos do trabalhador quando ela for referente à remuneração.

Por fim, tem-se o artigo 75-E, que confia um dever ao empregador em 
relação ao teletrabalhador:

Art. 75-E.  O empregador deverá instruir os empregados, de manei-
ra expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar 
doenças e acidentes de trabalho.
Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo de responsa-
bilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo 
empregador.

No artigo em questão, inicialmente, observa-se a intenção do legislador 
em salvaguardar a saúde e a integridade física do teletrabalhador, por meio 
da imposição de um dever de instrução do empregador, com a finalidade 
de evitar possíveis doenças e acidentes laborais. 

Todavia, a partir de uma leitura mais atenta do fragmento, percebe-
se a mitigação da responsabilidade do empregador, posto que, passadas 
tais instruções, o empregado, por meio da assinatura de um termo de re-
sponsabilidade, se compromete a cumpri-las, o que exonera o empregador 
de uma futura reclamação trabalhista fundada em uma doença adquirida 
devido ao trabalho exercido ou para reparação de danos provenientes de 
um acidente de trabalho.

A partir dessa análise, o raciocínio adotado no referido artigo da CLT 
não parece razoável, uma vez que os prejuízos sofridos pelo empregado, 
desde que no exercício de sua função laboral e sem culpa concorrente, 
devem ser suportados pelo empregador. Isso porque o empregador tem o 
dever de zelar pela proteção da integridade física dos seus funcionários, em 
homenagem ao princípio da redução dos riscos inerentes ao trabalho e ao 
princípio da responsabilidade civil do empregador pelos danos morais e 
materiais sofridos pelo trabalhador, ambos previstos, respectivamente, nos 
incisos XXII e XXVIII do art. 7º da CRFB/88.
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2.3 o teletrAbAlho nA mp nº 927/2020

Como visto no 1º capítulo deste artigo, no afã de regulamentar a sit-
uação de crise instaurada nas relações trabalhistas, foi publicada a MP 
nº 927. Dentre as mais variadas medidas que poderão ser adotadas pelos 
empregadores para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do 
estado de calamidade pública, destaca-se a instituição do regime de tele-
trabalho, conforme autoriza o artigo 3º, inciso I, da Medida Provisória em 
comento. 

Dentre o bojo do instituto abordado, durante o estado de calamidade 
pública, o empregador unilateralmente poderá alterar o regime de tra-
balho presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de 
trabalho a distância e determinar o retorno ao regime de trabalho pres-
encial, independentemente da existência de acordos individuais ou cole-
tivos, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de 
trabalho. 

Tal alteração é prevista no artigo 4º, caput, da MP e difere dos regra-
mentos até então estabelecidos, à vista de como mencionado, haveria de 
ter mútuo acordo entre as partes registrado em aditivo contratual (art. 75-
C, §1º, CLT). 

Nessa toada, invocado por medidas de alterações quanto à negociação 
coletiva previsto nas próprias modificações advindas da reforma trabalhis-
ta, tal alteração dada pelo legislador da MP coloca, mais uma vez, em 
cheque os anseios e as necessidades dos trabalhadores, que diante da sua 
carga hipossuficiente da relação e da mantença de sua sobrevivência, se 
encontram dada a mudança à mercê dos anseios e vontades dos empre-
gadores. 

Há ainda a previsão e a exigência de contrato escrito ou aditivo con-
tratual em relação à aquisição e manutenção de equipamentos tecnológi-
cos e da infraestrutura necessária e adequada para o trabalho remoto (art, 
4º, §3º), já a CLT não prevê expressamente em que momento tal contrato 
deve ser firmado, tampouco estabelece prazo máximo para tal formal-
ização.

Quanto às atividades, para o legislador consolidado, a prestação de 
serviços na modalidade de teletrabalho é cláusula expressa do contrato de 
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trabalho e, portanto, deverá ser por escrito, com as devidas especificações 
de quais atividades serão realizadas pelo empregado, tendo o prazo míni-
mo para a alteração contratual 15 dias. 

Lado outro, o legislador da MP prega o entendimento de que teletra-
balho é o trabalho remoto ou trabalho a distância em que a prestação de 
serviços ocorre preponderantemente de modo total fora das dependências 
do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e comuni-
cação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo, sem direito 
à percepção de horas extras. 

A MP assegura ainda que o tempo de uso de aplicativos e programas 
de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não 
constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou sobreaviso, exceto se 
houver previsão em acordo individual ou coletivo. 

Outro ponto a ser analisado é quanto à convalidação do teletrabalho 
implementado antes da MP. Ao contrário do que se pode extrair da CLT, 
a MP estabelece que se considerem convalidadas as medidas trabalhistas 
adotadas por empregadores que não contraírem o disposto na medida, 
tomadas no período dos trinta dias anteriores à data de sua vigência. 

Ocorre que não se pode admitir a convalidação de atos ou medidas 
trabalhistas adotadas por empregados tomadas no período dos trinta dias 
anteriores à data de entrada em vigor da MP, pois o Decreto Legislativo 
que reconheceu o estado de calamidade pública é de 20 de março de 2020. 
Nesse passo, soa evidente a inconstitucionalidade material por violação ao 
princípio da irretroatividade da lei (CF/88, art. 5º, VI). 

A par de tais constatações é que se permite dizer que em todas as mu-
danças e peculiaridades em relação à CLT, inescusável o papel do herme-
neuta na aplicabilidade das normas e do respeito e observação aos princí-
pios constitucionais e os do direito do trabalho. 

3. o teletrAbAlho dIAnte dAs modIfIcAções  
 legIslAtIvAs: umA releIturA à luz dos  
 prIncípIos do dIreIto do trAbAlho

Conforme já mencionado, tanto a reforma trabalhista como as alter-
ações decorrentes do estado de calamidade em face do coronavírus troux-
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eram profundas modificações nas relações de trabalho. Alguns autores 
extremistas sustentam a tese de que tais alterações buscam desvirtuar, im-
pedir e/ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas (art. 9º, CLT), 
sendo, portanto, nulos de pleno direito. 

Entretanto, por intermédio de uma interpretação conforme a Consti-
tuição Federal, com o fim de evitar a inconstitucionalidade material das 
normas da reforma e da MP, torna-se necessária a releitura das alterações 
à luz dos princípios basilares do direito do trabalho e das normas con-
stitucionais que versam sobre o tema.

Nesse sentido, é admissível sustentar a supressão de direitos do teletra-
balhadores oriunda primeiro da reforma trabalhista - provocada pelo leg-
islador consolidado - e, ao momento, as mudanças em relação às medidas 
provisórias, nesse caso de análise a MP 927. 

Mediante muita luta e resistência ao livre arbítrio do Estado e dos de-
tentores dos meios de produção, os empregados conseguiram um patamar 
mínimo civilizatório que garante sua dignidade, quais sejam, os direitos e 
garantias fundamentais positivados no art. 5º e também os direitos soci-
ais do art. 7º, ambos da Constituição Federal, devendo serem observados 
diante de todas as mudanças legislativas. Nesse sentido, Garcia contribui 
entendendo que:

A atividade legislativa, em verdade, deve se pautar pela promoção 
do bem comum, previsto como objetivo fundamental da República 
Federativa do Brasil (art. 3º, inciso IV, da Constituição de 1988), e 
não para atender casuísmos ou interesses econômicos individuais. 
Espera-se, assim, que a sociedade se posicione com firmeza e indig-
nação ao injusto e profundo retrocesso que se anuncia, exigindo a 
completa e imediata rejeição dessa afronta aos direitos fundamen-
tais dos trabalhadores. (GARCIA, 2017)

O Estado-juiz, por meio do Poder Judiciário, ao identificar uma vio-
lação de direitos numa relação trabalhista, deve cumprir com seu papel de 
potencial transformador da realidade, ou melhor, efetivar a justiça social.  
Desse modo, para que o ordenamento jurídico brasileiro seja efetivo, é 
necessário que goze das características de unidade, coerência e comple-
tude. 

É claro e evidente que o macroprincípio constitucional da proteção do 
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trabalhador e da progressividade dos direitos trabalhistas deve permear 
toda e qualquer interpretação e aplicação de dispositivos normativos, para 
garantir o patamar mínimo civilizatório do trabalhador, objetivo este da 
República. Acerca da aplicabilidade dos princípios basilares do direito do 
trabalho, para Carlos Henrique Bezerra Leite a palavra princípio: 

[...] traduz, de maneira geral, a noção de proposições fundamentais 
que se formam na consciência das pessoas e grupos sociais, a par-
tir da cena realidade, e que, após formadas, direcionam-se à com-
preensão, reprodução ou recriação dessa realidade. (LEITE, 2017, 
p. 189)

Os princípios traduzem os direitos do homem e os grandes princípios 
de justiça. Eles impõem ao legislador, à jurisprudência, à administração e 
aos particulares, a interpretação do direito de acordo com os valores por 
eles espelhados. Os princípios têm várias funções: informadora, normativa 
e interpretativa. A função informadora serve de inspiração ao legislador, 
fundamentando as normas jurídicas. A função normativa serve como fon-
te supletiva, em face de lacunas ou omissões das leis. A função interpre-
tativa, por sua vez, irá servir de critério orientador para os intérpretes e 
aplicadores da lei (MARTINS, 2016, p. 129).

Nessa sequência, Garcia alude que:

[...] a vedação ao retrocesso social objetiva a preservação da har-
monia do sistema jurídico, ao resguardar a observância dos princí-
pios da confiança e da segurança, identificadores de um Estado de 
Direito. Proporciona na comunidade um sentimento de certeza e 
tranquilidade em relação a bens e posições jurídicos-subjetivas já 
alcançadas. Aos cidadãos, por conhecerem os seus direitos e deveres, 
é possível alicerçar seus atos da vida social em fases firmes. Con-
sidera-se não só a possibilidade de apreensão das normas gerais e 
abstratas em si mesmas, como também a calculabilidade dos efeitos 
concretos de sua aplicação, ou seja, para além da certeza quanto 
ao procedimento normativo, interessa a certeza quanto à situação 
individual e concreta. (GARCIA, 2004, p. 402)

Depreende-se, a partir do disposto pela autora, a importância do 
princípio da proibição do retrocesso social, seja do ponto de vista da pro-
teção dos direitos fundamentais e ou direitos de cidadania, como também 
do ponto de vista dos direitos humanos, dada a sua amplitude e pertinên-
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cia para o zelo do Direito numa perspectiva democrática e universal.

Tendo isso em vista, o teletrabalhador não deve (e nem pode) ser ex-
posto a um sistema desigual face ao trabalhador presencial, ainda que em 
vista de um estado de calamidade que impõe diversas exceções. Os direitos 
sociais são aplicáveis para todos e quaisquer tipos de trabalho e, assim, 
apesar da especificidade de uma maior flexibilidade da forma e execução 
da prestação do serviço, seus direitos não poderão também ser objeto de 
flexibilização.

No teor de todas discussões decorrentes da MP, o Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 
n nº 6.348 traz à tona que tais mudanças e flexibilizações “violam direta-
mente dispositivos constitucionais, orientados a resguardar a negociação 
coletiva, proteger a saúde e a integridade do trabalhador, garantir o acesso 
ao Poder Judiciário e a eficácia dos atos jurídicos já concluídos”. (Infor-
mações STF)

Certo é que as medidas consistem em verdadeiro dissenso principi-
ológico da matriz constitucional de 1988 como visto, uma vez que conta 
com determinações que atacam frontalmente princípios fundamentais da 
Constituição, como a dignidade da pessoa humana, o valor social do tra-
balho e a valorização humana do trabalho como fundamento da ordem 
econômica. 

Nesse caso, todo o retrocesso social empregado é evidente, desde uma 
análise hermenêutica histórica e sociológica, examinando-se o modo como 
as alterações propostas pela MP nº 927 tolheram direitos garantidos aos 
trabalhadores pela Constituição Federal de 1988 e pelos institutos jurídi-
cos contidos na CLT. Retrocedeu-se em determinados institutos, o que sig-
nifica a impressão de uma reforma regressiva e incoerente com o conjunto 
dos princípios que regem e dão estabilidade a um Estado Democrático de 
Direito e evidenciam o manejo do Estado de Direito, em favor dos inter-
esses de uma classe em detrimento de outra. 

consIderAções fInAIs 

Por meio de todo o exposto, é evidente a necessidade de uma leitu-
ra atenta da construção legislativa do teletrabalho, especialmente da Lei 
13.467/2017 (reforma trabalhista) e da Medida Provisória 927 de 2020, 
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uma vez que, sobre um discurso político mascarado, busca-se mitigar dire-
itos dos trabalhadores em detrimento escusos de outras classes. 

O art. 7º da Constituição Federal estabelece um conjunto mínimo de 
direitos sociais garantidos aos trabalhadores, em seu caput, deixa claro que 
não se trata de um rol taxativo, mas que poderá incorporar outros, desde 
que visem à melhoria da condição social dos trabalhadores.

Em um plano ideal, a normatização do teletrabalho seria um avanço 
– tardio se comparado com outros países – no ordenamento jurídico bra-
sileiro, tanto no contexto da reforma como da MP. Na prática, a sua pre-
cariedade poderá gerar formas irregulares de trabalho e desvirtuamento 
dos direitos trabalhistas oriundos da relação de emprego garantido no art. 
7º da CF e dar aso a maior incidência de terceirização e de condições in-
feriores de trabalho. 

Logo, as introduções trazidas de algumas normas pela reforma e cor-
roboradas com a MP, sob uma interpretação restritiva, podem ser consid-
eradas inconstitucionais. Isto porque os riscos da atividade são tão somente 
do poder patronal e não podem e nem deve ser transferidos para o em-
pregado. É uma transgressão aos princípios da isonomia, da proteção do 
trabalhador e do retrocesso social. 

Cumpre destacar que a pesquisa não pretende apregoar o fim do tele-
trabalho, pois reconhece sua dimensão já alcançada no ambiente jurídico 
já alcançado, contudo preconiza a necessidade de que sejam observados 
os princípios constitucionais em preservação ao trabalhador. O grande de-
safio está em permitir que a tecnologia seja utilizada em favor e não contra 
o homem. 

Defende-se, neste trabalho, que alteração do trabalho presencial para 
o teletrabalho deve atender aos princípios constitucionais e do direito do 
trabalho. Diante desse cenário, cabe ao profissional operador do direito, 
sobretudo os doutrinadores, os advogados e os juízes, proporcionarem um 
olhar constitucional sobre os direitos dos teletrabalhadores para a pro-
moção do efetivo reconhecimento do valor social do trabalho. 

Assim, como resistência a esse processo flexibilizador e desregulamen-
tador espera-se uma ação proativa desses atores do meio jurídico através 
de um processo efetivo de controle de constitucionalidade, bem como de 
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uma atuação contundente da sociedade como um todo, ao passo de re-
forçar toda a luta social e a memória da construção e da efetivação dos 
direitos até aqui conquistados. 
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